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معهد الدوحة للدراسات العليا يعلن عن تخري�ج الفوج الرابع من طلبة الماجستري

أعلــن معهــد الدوحــة للدوحــة للدراســات العليــا، األربعــاء 20 أيار/مايــو 2020 

عــن تخريــ�ج الفــوج الرابــع مــن طلبــة الماجســتري. وضــّم هــذا الفــوج تخريــ�ج 

153 طالبــا وطالبــة حصلــوا علــى درجــة الماجســتري فــي ســبعة عشــر برنامًجــا 

واإلنســانية  االجتماعيــة  العلــوم  كليــة  فــي  المعهــد  يقّدمهــا  أكاديمًيــا 

وكليــة اإلدارة العامــة واقتصاديــات التنميــة.

فــوج  ضــّم  فقــد  الطالبيــة  والخدمــات  والتســجيل  القبــول  إدارة  وحســب 

الخّري�جــن، 12 طالــب ماجســتري فــي برنامــج علم االجتمــاع األنرثوبولوجيا، و12 

آخريــ�ن فــي برنامــج العلــوم السياســية والعالقــات الدوليــة، إضافــة إلــى 9 

طــالب فــي برنامــج اإلعــالم والدراســات الثقافيــة، و6 فــي برنامــج الصحافــة، 

وشــهد برنامجــا التاريــ�خ والفلســفة تخريــ�ج 5 طــالب فــي كّل منهمــا. وتخــّرج 

8 طــالب فــي برنامــج اللســانيات والمعجميــة العرب�يــة، و4 طــالب فــي برنامــج 

األدب المقــارن، و4 فــي برنامــج علــم النفــس اإلكلينيكــي، و10 طــالب فــي 

برنامجــي العمــل االجتماعــي وعلــم النفــس االجتماعــي و12 طالًبــا فــي 

برنامــج إدارة النــزاع والعمــل اإلنســاني بمجمــوع كّلــي بلــغ 87 طالًبــا وطالبــة 

فــي كليــة العلــوم االجتماعيــة واإلنســانية. كمــا حصــل 19 طالًبــا علــى درجــة 

الماجســتري فــي اإلدارة العامــة، و10 طــالب علــى درجــة الماجســتري فــي 

تخّصــص اقتصاديــات التنميــة، إضافــة إلــى حصــول 6 مــن الطــالب علــى درجــة 

الماجســتري فــي السياســات العامــة، و20 طالًبــا علــى درجــة الماجســتري 

التنفيــذي فــي اإلدارة العامــة و11 طالًبــا علــى درجــة الماجســتري التنفيــذي 

المــزدوج، فــي إدارة األعمــال واإلدارة العامــة.

وبهــذه المناســبة، أعــرب الدكتــور ياســر ســليمان معالــي رئيــس معهــد 

الدوحــة للدراســات العليــا عــن فخــره واعتــزازه بطلبــة الفــوج الرابــع متمنًيــا 

الظــرف  هــذا  فــي  تخرجهــم  أن  إلــى  مشــرًيا  والتوفيــق،  النجــاح  لهــم 

عليهــا  ترتــب  ومــا  )كوفيــد-19(  كورونــا  جائحــة  انتشــار  حيــث  االســت�ثنائي 

مــن إجــراءات احرتازيــة شــملت جميــع مناحــي الحيــاة؛ يعــد إنجــاًزا ســيبقى 

حاضــًرا فــي الوجــدان. وتمنــى الدكتــور معالــي لجميــع الخري�جــن مســتقباًل 

مليًئــا بالنجــاح واإلنجــاز والتمكــن فــي مجتمعاتهــم؛ وأن يحقُقــوا تطلُّعــات 

خــالل  وت�ألقهــم  والعلميــة  المهنيــة  مســريتهم  وي�واصلــوا  أوطانهــم 

مالــه  رأس  هــم  المعهــد  طــالب  “أن  معالــي  وأكــد  المقبلــة.   المرحلــة 

المســتدام، وكل فــوج مــن خري�جيــه يمثــل ثمــرًة مــن ثمــار هــذه االســتدامة، 

صورة أرشيفية
صورة جماعية من اللقاء التعريفي لطلبة الفوج الرابع، سبتمرب 2018 
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والتــي لــم ت�كــن لت�تحقــق لــوال الدعــم الكريــم الــذي يتلقــاه المعهــد مــن قطــر 

المعطــاء قيــادًة وشــعًبا”.

مــن جانبهــا قالــت الدكتــورة هنــد المفتــاح نائــب الرئيــس للشــؤون اإلداريــة 

والماليــة بالمعهــد: “إّن المعهــد يفتخــر بطالبــه وطالباتــه، وإنــه ليعــز علينــا 

لــه- بســبب  العــام- كمــا خططنــا  تخــرج هــذا  يكــون هنــاك مراســم حفــل  أال 

اإلجــراءات االحرتازيــة لمواجهــة وبــاء كورونــا؛ وإننــا إذ نعتــّز بهــذه الكوكبــة 

مــن طلبــة الفــوج الرابــع الذيــن تخرجــوا فــي هــذا الظــرف االســت�ثنائي؛ فــوج 

ــار عــن بعــد حتــى  ــاء فواصــل التعليــم واالختب ــز بإصــراره علــى تحــدي الوب تمي

لــكل خريــ�ج وخري�جــة بأصــدق  اجتــازه بجــدارة.  لهــذا، ال يســعنا إال أن نتقــدم 

األمنيــات بتحقيــق المزيــد مــن النجاحــات والتوفيــق فــي مســريتهم القادمــة 

ســواء علــى الصعيــد األكاديمــي أو المهنــي أو البحثــي، آملــن أن يكونــوا خــري 

ســفراء لمعهدهــم مســلحن بالعلــم والمعرفــة واألخــالق الحميــدة، وهــذا 

ــا بــكل خري�جنــا دائًمــا”. هــو أملنــا وثقتن

بــدوره، صــّرح الســيد علــي منــادي الكعبــي، مديــر إدارة االتصــال والعالقــات 

أنــه  إال  حداثــة مســريته،  مــن  بالرغــم  الدوحــة  بالمعهــد: “معهــد  الخارجيــة 

يخــرج فوًجــا رابًعــا متســلًحا بالعلــم والمعرفــة والكــوادر الداعمــة لمســرية 

التنميــة”. وأضــاف الكعبــي “يعــد المعهــد عالمــة فارقــة فــي مجــال الدراســات 

العليــا فــي دولــة قطــر والمنطقــة العرب�يــة، وي�ركــز علــى تخصصــات ت�تطلبهــا 

ــة المســتدامة  ــات النهــوض بالوعــي الفكــري، وتمكــن أدوات التنمي مقتضي

رؤيتهــا  مرت�كــزات  تحقيــق  نحــو  مدروســة  بخطــًى  تســري  التــي  قطــر  فــي 

.”2030 الوطنيــة 

مــن الجديــر ذكــره، أن تنظيــم حفــل التخــرج يعــد مــن ضمــن التقاليــد االحتفاليــة 

احتفــل  قــد  المعهــد  وكان  العليــا،  للدراســات  الدوحــة  معهــد  فــي  الثابتــة 

علــى مــدار الســنوات الماضيــة بتخريــ�ج الفــوج األول عــام 2017 الــذي ضــم 101 

طالبــا وطالبــة، والفــوج الثانــي عــام 2018 والــذي ضــم 157 طالبــا وطالبــة ، 

عــالوة علــى تخريــ�ج 161 ضمــن الفــوج الثالــث عــام 2019، إال أن األوضــاع الصحيــة 

الراهنــة التــي فرضتهــا جائحــة كورونــا  دفعــت المعهــد لاللتــزام بالتوجيهــات 

ووزارة  الحكومــي  االتصــال  مكتــب  مــن  الصــادرة  واإلرشــادات  والتعليمــات 

الصحــة “للتباعــد االجتماعــي” لمنــع انتشــار الفــريوس بإلغــاء حفــل التخــرج هــذا 

العــام حفاًظــا علــى ســالمة الجميــع  مــع اتخــاذ اإلجــراءات والتدابــري االحرتازيــة 

ــا للخري�جــن. الالزمــة عنــد تســليم الشــهادات وزي التخــرج والهداي

ويشــار إلــى أن معهــد الدوحــة للدراســات العليــا قــد أنشــئ فــي عــام 2014 

مــن  انطالًقــا  واألبحــاث  للتعليــم  مســتقّلة  أكاديميــة  مؤسســة  بوصفــه 

إدراِك المركــز العربــي لألبحــاث ودراســة السياســات أهميــَة المســاهمة 

الفاعلــة فــي تنميــة القــدرات البشــرية فــي مجــال العلــوم االجتماعيــة 

واإلنســانية واإلدارة العامــة واقتصاديــات التنميــة، الُمهمشــة أكاديمًيــا، 

وهويــٍة  رؤيــٍة  ضمــن  العرب�يــة  المنطقــة  فــي  العالــي  التعليــم  وتنميــة 

عرب�يتــن، والحاجــة إلــى صنــع قــادة مهنيــ�ن قادريــ�ن علــى الدفــع قدًمــا 

بالمعرفــة اإلنســانية، وإنتاجهــا وتطوي�رهــا ونشــرها وتوظيفهــا لخدمــة 

أهميــَة  إدراكــه  إلــى  إضافــة  وقضاياهــا،  العرب�يــة  المجتمعــات  حاجــات 

المشــاركة العرب�يــة فــي إنتــاج المعرفــة. 

العلــوم  كليــة  كّليتــن، همــا:  برنامــج ماجســتري ضمــن   17 المعهــد  يقــدم 

االجتماعيــة واإلنســانية، وكليــة اإلدارة العامــة واقتصاديــات التنميــة، كمــا 

يســعى المعهــد بخًطــى حثيثــة إلــى تقديــم برامــج دراســية علــى مســتوى 

ــب.  ــوراه فــي المســتقبل القري درجــة الدكت

هــذا وقــد شــهد المعهــد، منــذ إطــالق ســنته الدراســية األولــى فــي تشــري�ن 

األول/ أكتوبــر 2015، ازديــاًدا ونمــّوا فــي أعــداد طلبــات المتقدمــن لاللتحاق 

بــه، فــي داللــة علــى انتشــار ســمعته كمؤسســة أكاديميــة أثبتــت مقدرتهــا 

علــى اجتــذاب الدارســن الراغبــن فــي الدراســات العليــا والبحــث العلمــي.  

والبحــث  التعليــم  فــي  رئيســة  لغــة  العرب�يــة  اللغــة  المعهــد  ويتبنــى 

العلمــي، مــن دون إهمــال اللغــات األخــرى التــي يعتمدهــا بصفتهــا لغــات 

مســاندة. ويســعى مــن خــالل المقــررات األساســية اإللزاميــة إلــى تزويــد 

أهــم  بعــض  بمناقشــة  وذلــك  للتخصصــات؛  عابــرة  نظــر  بوجهــات  الطلبــة 

التوجهــات الفكريــة فــي العلــوم اإلنســانية واالجتماعيــة علــى مــّر التاريــ�خ.



4

العدد 42 - أيار/مايو 2020

قبول 279 طالبا وطالبة في برامج الماجستري بمعهد الدوحة للدراسات العليا

أعلنــت إدارة القبــول والتســجيل والخدمــات الطالبيــة فــي معهــد الدوحــة 

للدراســات العليــا أن عــدد المقبولــن للعــام األكاديمــي المقبــل 2020-2021 

ــة، مــن أصــل 10 آالف طلــب التحــاق ُقدمــت مــن كافــة  ــا وطالب ــغ 279 طالب بل

الــدول العرب�يــة وبعــض الــدول األجنبيــة. وتــوزع المقبولــون علــى 18 برنامــج 

ماجســتري بواقــع 208 طالــب فــي كليــة العلــوم االجتماعيــة واإلنســانية، و71 

طالبــا فــي كليــة اإلدارة العامــة واقتصاديــات التنميــة.

وفــي هــذا الســياق، أشــارت إدارة القبــول والتســجيل والخدمــات الطالبيــة، 

إلــى تصــدر الطــالب القطريــ�ون أعــداد المقبولــن حيــث بلــغ عددهــم فــي 

برامــج المعهــد المختلفــة 79 طالًبــا وطالبــة للفصــل الدراســي األول مــن 

الســنة الجامعيــة المقبلــة، بجانــب قبــول طــالب مــن مختلــف البلــدان العرب�يــة 

وبعــض الــدول األجنبيــة.

جــرى  الدراســية  الربامــج  كافــة  فــي  االلتحــاق  طلبــات  أن  اإلدارة  وأكــّدت 

فحصهــا، وتدقيقهــا والت�ثبــت منهــا عــالوة علــى الت�أكــد مــن قــدرات الطلبــة 

إجــراء مقابــالت شــخصية مــع  ومســتوياتهم ومهاراتهــم، وتضمــن ذلــك 

المقبولــن، مشــرية إلــى أنــه تــم قبــول الطــالب بنــاًء علــى عــدة مؤشــرات 

مرحلــة  فــي  للطالــب  المتمّيــز  األكاديمــي  التحصيــل  بينهــا  مــن  تقي�يميــة 

بــه،  االلتحــاق  يرغــب  الــذي  التخصــص  البكالوريــ�وس، وثقافتــه فــي مجــال 

إضافــة إلــى إجــادة اللغتــن العرب�يــة واإلنكليزيــة، ومــدى مســاهمته فــي 

خدمــة المجتمــع وغريهــا مــن المؤشــرات.

ويشــار إلــى أن الطــالب المقبولــن يشــكلون الفــوج الســادس مــن الطلبــة 

المقبولــن فــي معهــد الدوحــة للدراســات العليــا، الــذي أعلــن عــن تخريــ�ج 

153 طالًبــا وطالبــة ضمــن الفــوج الرابــع فــي أيار/مايــو المنصــرم 2020.

برامــج  يقــّدم  العليــا  للدراســات  الدوحــة  معهــد  أن  ذكــره  الجديــر  مــن 

اإلدارة  وكليــة  واإلنســانية،  االجتماعيــة  العلــوم  كليــة  فــي  الماجســتري 

العامــة واقتصاديــات التنميــة، وتطــرح كليــة العلــوم االجتماعية واإلنســانية 

العلــوم  واألنرثوبولوجيــا،  االجتمــاع  علــم  التاريــ�خ،  )الفلســفة،  برامــج: 

السياســية والعالقــات الدوليــة، الصحافــة، اإلعــالم والدراســات الثقافيــة، 

اللســانيات والمعجميــة العرب�يــة، األدب المقــارن، علــم النفــس اإلكلينيكــي، 

علــم النفــس االجتماعــي، العمــل االجتماعــي، الدراســات األمنيــة النقديــة، 

إدارة النــزاع والعمــل اإلنســاني، وماجســتري حقــوق اإلنســان(. بينمــا ت�تــوزع 

برامــج كليــة اإلدارة العامــة واقتصاديــات التنميــة علــى: )ماجســتري اإلدارة 

فــي  والماجســتري  العامــة  اإلدارة  فــي  التنفيــذي  والماجســتري  العامــة 

العامــة(. السياســات  التنميــة، والماجســتري فــي  اقتصاديــات 
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طالب الفوج الرابع في معهد الدوحة للدراسات العليا يكملون مناقشة أطروحات التخرج بنجاح

أكمل طلبة الفوج الرابع في معهد الدوحة للدراســات العليا مناقشــاتهم 

ــا وطالبــة  ألطروحــات ومشــاريع التخــرج بنجــاح، عِقــب ذلــك حصــول 153 طالًب

علــى درجــة الماجســتري فــي 17 برنامًجــا. وتنــاول الطلبــة مواضيــع بحثيــة 

متنوعــة ومختلفــة فــي مجــال العلــوم االجتماعيــة واإلنســانية، واإلدارة 

واإلصالــة  بالجديــة  بحوثهــم  واتســمت  التنميــة.   واقتصاديــات  العامــة 

والتجديــد، مؤكديــن بذلــك علــى اكتســابهم المعــارف والمهــارات والقــدرات 

األكاديميــة  مســريتهم  مواصلــة  علــى  تعينهــم  التــي  الالزمــة  البحثيــة 

مجتمعاتهــم. وخدمــة 

النعيمــي،  عبــد اهلل  الطالــب عمــري  الســياق، هدفــت دراســة  وفــي هــذا 

اقــرتاح  إلــى  العامــة،  اإلدارة  فــي  التنفيــذي  الماجســتري  خري�ج/برنامــج 

علــى  القطريــ�ن  الطلبــة  لمســاعدة  وطنيــة  اســرتاتيجية  لخطــة  تصميــم 

بعنــوان:  مشــروع  خــالل  مــن  المســتقبلية،  المهنيــة  مســاراتهم  اختيــار 

“متحــف ومركــز قطــر لوظائــف المســتقبل” الــذي يعتمــد فــي األســاس علــى 

ــات التــي تحتاجهــا وظائــف المســتقبل.  مجموعــة مــن المهــارات والمتطلب

وعــرب مقاربــة قائمــة علــى المنهــج الوصفــي حــاول الباحــث التوصــل إلــى 

الكيفيــة التــي يتــم عــن طريقهــا ربــط الطــالب بذلــك المشــروع بنــاًء علــى 

وميولهــم. وإمكاناتهــم  قدراتهــم 

وأوصــى الباحــث فــي دراســته علــى تدريــب وتنميــة مهــارات الطــالب بمــا 

يتوافــق مــع متطلبــات العمــل المســتقبلي، موضًحــا حســب بحثــه أن الخطــة 

الحاليــة لــم تشــتمل علــى حاجــات ســوق العمــل، كمــا أن المعــارض المهنيــة 

المطلــوب،  بالشــكل  المســتقبل  بوظائــف  للتعريــف  أطــول  لفــرتة  تحتــاج 

ويحتــاج الطــالب أيًضــا لفــرتة تدريــب “محــاكاة” لمــدة طويلــة علــى مهــارات 

واحتياجــات الوظائــف المســتقبلية، مؤًكــدا أن إنشــاء هــذا المشــروع “مركــز 

ومتحــف قطــر لوظائــف المســتقبل” مــن شــأنه أن يســاهم فــي التعريــف 

بالوظائــف المســتقبلية بشــكل أفضــل.

خري�ج/برنامــج  الجديلــي  ســاهر  الباحــث  بهــا  قــام  التــي  الدراســة  وركــزت 

طلبــة  التحــاق  فــي  المؤثــرة  العوامــل  فهــم  إلــى  العامــة،  السياســات 

الجامعــات بمســارات العلــوم والت�كنولوجيــا فــي دولــة قطــر، وذلــك مــن 

أجــل مســاعدة صّنــاع القــرار فــي اتخــاذ سياســات مناســبة ت�تماشــى مــع 

رؤيــة قطــر 2030 فــي التوجــه نحــو اقتصــاد المعرفــة واالبتــ�كار وبشــكل 

التعليميــة. لالســت�ثمارات  الكــفء  االســتخدام  يضمــن 

 وأشــار الجديلــي فــي دراســته، أنــه وعلــى الرغــم مــن الربامــج والشــراكات 

بالتخصصــات  االهتمــام  تعزيــ�ز  أجــل  مــن  قطــر  دولــة  بهــا  تقــوم  التــي 

مــن  األشــخاص  علــى  كبــرية وطلــب شــديد  حاجــة  أن هنالــك  إال  العلميــة، 

بمعــّدل  يقــّدر  الطلــب  هــذا  أن  موضًحــا  والعلميــة،  التقنيــة  التخصصــات 

يســاوي ضعــف القــوى العاملــة الحاليــة باإلضافــة إلــى أّن نســبة قليلــة 

مــن طــالب الجامعــات يلتحقــون بربامــج العلــوم والت�كنولوجيــا والهندســة 

والرياضيــات.

وفــي ســياق متصــل، حاولــت إســراء محمــد صالح/خري�جــة برنامــج العلــوم 

بعنــوان:  جــاءت  التــي  دراســتها  فــي  الدوليــة،  والعالقــات  السياســية 

“الالجئــون واالســتقرار السياســي: حالــة الالجئــن الســوري�ن فــي تركيــا” 

الــدول  بــن وجــود الالجئــن واالســتقرار السياســي فــي  فهــم العالقــة 

المســتضيفة، مشــرية إلــى أن موجــات اللجــوء الســابقة فــي العالــم أثبتــت 

أن هنالــك “عالقــة مــا” بــن وجــود الالجئــن واالســتقرار السياســي فــي 

الــدول المضيفــة لهــم. وأعــزت الباحثــة ســبب ت�أثــري الالجئــن علــى البنــى 

التحتيــة للــدول المســتقبِلة إلــى مــدى جهوزيتهــا، ووعيهــا بــإدارة األزمــة، 

موضحــة أن الــدول القويــة لــن يؤثــر عليهــا وجــود الالجئــن بشــكل ســلبي، 

علــى عكــس الــدول الهشــة والضعيفــة التــي مــن المتوقــع أن تؤثــر عليهــا 

تدفقــات الالجئــن بشــكل كبــري.

 وركــزت الباحثــة علــى فهــم العالقــة بــن الالجئــن الســوري�ن واالســتقرار 

السياســي فــي تركيــا، مشــريًة إلــى أن وجــود الالجئــن الســوري�ن فــي تركيــا 

أدى إلــى إثــارة حالــة مــن الجــدل فــي األوســاط االجتماعيــة والسياســية 

بشــأن ت�أثريهــم علــى عــدم اســتقرار الدولــة. ومــن خــالل طرفــي المعادلــة، 

اشــتغلت الباحثة على تقي�يم ت�أثري الالجئن على االســتقرار السياســي في 

تركيــا، وكذلــك دراســة أثــر اإلدارة الرتكيــة ألزمــة الالجئــن علــى اســتقرارها 

السياســي، األمــر الــذي أّدى فــي النهايــة إلــى فهــم أركان األزمــة مــن كل 

النواحــي، وفهــم مــدى ت�أثــري كل ناحية/طــرف علــى االســتقرار السياســي 

فــي تركيــا.

فــي  ركــزت  فقــد  الصحافــة،  خري�جة/برنامــج  كــردالس  ربــاب  الطالبــة  أمــا 

عــام  اللبنانــي  اإلعــالم  فــي  الســوري�ن  الالجئــن  ت�أطــري  علــى  دراســتها 

2019. وعملــت كــردالس عــرب منهــج تحليــل المضمــون علــى تفســري وشــرح 
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اســتخدام خطــاب رهــاب األجانــب أو “الزينوفوبيــا” فــي النصــوص اإلخباريــة 

لثــالث محطــات فضائيــة لبنانيــة رئيســية، وذلــك أثنــاء التغطيــة اإلعالميــة 

ــان تصاعــد الخطــاب السياســي ذو النزعــة  لالجئــن الســوري�ن فــي لبنــان إب

“الزينوفيــة” علــى حــد تعبريهــا. 

وأوضحــت الباحثــة أن النــربة اإلجماليــة لنصــوص األخبــار المعروضــة علــى 

القنــوات الثــالث كانــت ســلبية تجــاه الالجئــن الســوري�ن، موضحــة حســب 

أثنــاء  “الزينوفوبيــا”  خطــاب  اســتخدمت  القنــوات  هــذه  أن  أطروحتهــا 

تغطياتهــا لهــم. عــالوة علــى ذلــك، كان اإلطــار األمنــي هــو اإلطــار األكــرث 

بــروًزا واألكــرث اســتخداًما فــي تغطيــة أخبــار الالجئــن الســوري�ن، متبوًعــا 

العواقــب  إطــار  فــي:  ت�تلخــص  الباحثــة  رصدتهــا  أخــرى  إطــارات  بأربعــة 

االقتصاديــة، وإطــار المســؤولية، وإطــار المصالــح اإلنســانية، وإطــار العنــف، 

أنهــم  علــى  الســوري�ن  الالجئــن  يصــور  األمنــي  اإلطــار  أن  إلــى  مشــرية 

يمثلــون خطــًرا وعبًئــا ومشــكلة يجــب حلهــا.

الماجســتري  برنامــج  مــن  الشــمري،  عزيــ�ز  ســعود  الطالــب  ســّلط  بــدوره 

ت�تعلــق  بحثيــة  إشــكالية  علــى  الضــوء  العامــة،  اإلدارة  فــي  التنفيــذي 

بمســتوى توافــر الممارســات القياديــة الفّعالــة لــدى المديريــ�ن فــي شــركة 

اتصــاالت قطــر “أوريــدو” موضًحــا مــن خــالل بحثــه أن توافــر تلــك الممارســات 

والجماعــي  الفــردي  األداء  علــى  ايجابــي  بشــكل  الت�أثــري  شــأنها  مــن 

والمؤسســي.

مــن  بســيطة  عشــوائية  عينــة  علــى  وتوزيعهــا  اســتبانة  إعــداد  وعــرب 

القياديــة  الممارســات  عــن  أســئلة  تضمنــت  “أوريــدو”  الشــركة  موظفــي 

الفّعالــة وتحديــًدا ممارســات “االتصــال والتواصــل، التمكــن، اتخــاذ القــرارات، 

وحــل المشــكالت” أظهــرت نتائــج الدراســة أنــه ت�توافــر الممارســات القياديــة 

الفعالــة لــدى المديريــ�ن فــي شــركة “أوريــدو” إلــى حــد بعيــد، ولكــن بدرجــات 

متفاوتــة ووفًقــا لرتتيــب معــن ابتــداًء من ممارســات حل المشــكالت، واتخاذ 

القــرارات، وتمكــن الموظفــن وانتهــاء بممارســات االتصــال والتواصــل.

وأوصــت الدراســة بمتابعــة جهــود تنميــة المهــارات القياديــة للمديريــ�ن 

الممارســات  تلــك  ألهميــة  نظــًرا  الفّعالــة،  القياديــة  الممارســات  لتعزيــ�ز 

وأثرهــا علــى األداء الوظيفــي والمؤسســي. كمــا أوصــت بأهميــة فتــح 

قنــوات الحــوار والتواصــل مــع الموظفــن وتجــاوز قنــوات االتصال الرســمي 

مــع تشــجيع لغــة الحــوار والنقــاش لمشــاكل العمــل.

وتحت عنوان “محفزات ومعوقات الطاقة الشمسية في اليمن” 

هــدَف الباحــث طــالل محمــود خري�ج/برنامــج السياســات العامــة إلــى توثيــق 

العوامــل الدافعــة النتشــار اســتخدامات الطاقــة الشمســية فــي اليمــن 

بالرتكيــز علــى مدينــة صنعــاء، ســاعًيا مــن خــالل بحثــه إلــى تقصــي العوائــق 

التــي تحــد مــن تنميــة اســتخدام هــذا النــوع مــن الطاقــة النظيفــة. 

وكشــفت الدراســة عــن معوقــات تقنيــة ومؤسســاتية وماليــة ومشــاكل 

أخــرى يعانــي منهــا ســوق الطاقــة الشمســية، مــن بينهــا تــردي جــودة 

المنتجــات المســتوردة وضعــف الرقابــة الحكوميــة، األمــر الــذي أّدى إلــى 

تقهقــر اعتمــاد الشــعب علــى الطاقــة الشمســية. وخلــص محمــود فــي 

المتمثلــة  وانعكاســاتها  اليمــن  فــي  الجاريــة  الحــرب  أن  إلــى  أطروحتــه 

الوقــود  وأزمــات  العموميــة،  الكهربائيــة  الخدمــة  وغيــاب  الحصــار،  فــي 

بديــل  كحــل  الشمســية  الطاقــة  اعتمــاد  إلــى  النــاس  دفعــت  المتعاقبــة، 

الضــرورة. فرضتــه 

التعليــم  منصــات  عــرب  جــرت  المناقشــات  جميــع  أن  ذكــره،  الجديــر  مــن 

التزاًمــا  العليــا،  للدراســات  الدوحــة  معهــد  يوفرهــا  التــي  االفرتاضــي 

الشــأن. هــذا  فــي  الحكومــي  االتصــال  مكتــب  بتوجيهــات 

النــزاع  إدارة  ماجســتري  برنامــج  الحســن/خري�ج  محمــود  ســلط  جانبــه  مــن 

والعمــل اإلنســاني، الضــوء علــى الركائــز األساســية لعمليــة إعــادة اإلعمــار 

بهــدف االســتفادة مــن قطــاع النفــط ضمــن تعقيــدات الســياق الســوري. 

وهدفــت الدراســة إلــى تحليــل األبعــاد ذات األدوار المســتقبلية المحتملــة 

ومقدرتهــا التوصــل إلــى حلــول فــي ظــل التحديــات التــي تواجــه إعــادة 

اإلعمــار فــي ســوريا، وذلــك مــن خــالل اســتخالص الركائــز األساســية لمعالجة 

قطــاع النفــط ضمــن برامــج إعــادة اإلعمــار، علــى اعتبــار أن المــوارد الطبيعية 

ــًدا النفــط. مهمــة فــي الحالــة الســورية وتحدي

 واســتعرض الباحــث فــي دراســته الضــرر الحاصــل للمنشــآت النفطيــة بســبب 

العمليــات العســكرية المتواصلــة خصوًصــا فــي ظــل ســعي جميــع القــوى 

العســكرية الســيطرة علــى المناطــق والمحافظــات الغنيــة بالنفــط، بهــدف 

االســتفادة مــن العائــدات الماليــة مــن خــالل عمليــات البيــع والشــراء بــن 

األطــراف العســكرية الموجــودة علــى األراضــي الســورية، وهــو مــا ســمح 

حســب رأي الباحــث بتعزيــ�ز اقتصــاد الحــرب الــذي أّدى النفــط دوًرا بــارًزا فيــه.
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نادي التنمية المستدامة يباشر فعالياته الدورية بمبادرة “معهدك بيتك 2”

تقري�ر: إيمان عبد الحكيم الطيطي

خري�جة برنامج ماجستري األدب المقارن

باشــر نــادي التنميــة المســتدامة فعالياتــه منذ ت�أسيســه في ســبتمرب 2018، 

عــرب الكثــري مــن المبــادرات منهــا مــا حققــه داخــل أروقــة معهــد الدوحــة 

ــا، ومنهــا مــا نجــح بإيصالــه إلــى المجتمــع المحلــي، ويضــم  للدراســات العلي

ذلــك تدشــن مبــادرة تســعى للمحافظــة علــى البيئــة الداخليــة للمعهــد، 

التــي انطلقــت فــي آذار/مــارس 2019 باســم “معهــدك بيتــك”. وفــي ظــل 

الظــروف الحاليــة التــي يمــر بهــا العالــم أجمــع، لــم ت�توقــف مبــادرات النــادي 

التــي تهتــم بالبيئــة، فعــاد إلحيــاء مبــادرة معهــدك  وحمالتــه التوعويــة 

بيتــك مــرة أخــرى لتنطلــق النســخة الثانيــة منهــا: “معهــدك بيتــك 2”. 

ومــع انطــالق المبــادرة، بــادر ثلــة من الطــالب والطالبات بالتطوع للمشــاركة 

وإنعــاش الحملــة التــي ُتعنــى بتنظيــف مرافــق المعهــد، انطالقــا مــن داخــل 

الســكن الطالبــي حتــى خارجــه. وتجــدر اإلشــارة أن هنالــك مــن بــادر فقــط 

بإمكانياتــه الشــخصية ومنهــم مــن رأى صدفــة طاقــات الطــالب والطالبــات 

خــالل الحملــة، فهّمــوا بالمشــاركة فــوًرا وبصــورة عفويــة فــي ســبيل خلــق 

بيئــة صحيــة لجميــع قاطنــي المعهــد. وقــد نجــح النــادي والطــالب فــي تلــك 

الحملــة بتنظيــف الســاحات مــن أوراق األشــجار، وإزالــة القمامــة المت�كدســة 

أرجــاء  فــي  التوعويــة  المنشــورات  التنظيــف- ونشــر  توقــف شــركة  -منــذ 

الســاحات والســكن بالتعــاون مــع إدارة المرافــق .

بــدوره أشــاد رئيــس نــادي التنميــة المســتدامة طــالل محمــود، طالــب بربنامج 

مــن  وغريهــا  المبــادرة  وروح  والتفانــي  بالتفاعــل  العامــة،  السياســات 

الجوانــب اإليجابيــة التــي ميــزت الحملــة، متوجهــًا بالشــكر لــكل المســاهمن 

والمســاهمات مــن الطلبــة علــى مــا قّدمــوه مــن قيــم إنســانية واجتماعيــة 

خاللهــا. 

هــذا، ويتطلــع نــادي التنميــة المســتدامة وأعضــاؤه فــي رؤيتهــم دوًمــا 

إلــى اســتدامة المبــادرات الناجعــة التــي ت�ت�كلــل بجهــود وطاقــات شــبابية 

لألمــم  العالميــة  األهــداف  إليــه  تدعــو  الــذي  المشــرتك  العمــل  ت�تجِــم 

المتحــدة 2030، وتوظيفهــا محلًيــا لخدمــة رؤيــة دولــة قطــر الوطنيــة 2030.
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أجرى الحوار: دفع اهلل محمد

أّدى انتشــار فــريوس كورونــا المســتجد “كوفيــد-19” إلــى إثــارة حالــة مــن 

الذعــر والخــوف لــدى الكثــري مــن النــاس فــي مختلــف أنحــاء العالــم، وبــات 

يشــكل مصــدًرا للقلــق والتوتــر. وبعيــًدا عــن آثــاره االقتصاديــة واالجتماعيــة، 

والسياســية الواضحــة، ألقــى انتشــار الفــريوس بظــالل كبــرية علــى الصحــة 

النفســية والعقليــة، األمــر الــذي دعــا األطبــاء وعلمــاء النفــس يحــذرون مــن 

اآلثــار العميقــة لهــذا الفــريوس فــي الوقــت الحالــي ومســتقباًل.

فــي نشــرة زاجــل التقينــا بالدكتــورة دعــاء العــدوان، االختصاصيــة فــي مجــال 

اإلرشــاد النفســي والرتبــوي، وباحثــة مــا بعــد الدكتــوراه فــي إدارة األبحــاث 

والمنــح بمعهــد الدوحــة للدراســات العليــا، وســألناها عــن اآلثــار النفســية 

المرتتبــة علــى جائحــة كورونــا، ودار بيننــا الحــوار التالــي:

ــا المســتجد  ــار النفســية المرتبــة علــى انتشــار فــريوس كورون مــا اآلث

واســتمراره؟

الشــك بــأن انتشــار فــريوس كورونــا )كوفيــد-19 ( فــي جميــع دول العالــم 

ــدًءا مــن تعليــق الــدوام  ــاة ب ومــا خلفــه مــن تغــريات كبــرية فــي أنمــاط الحي

فــي المــدراس والجامعــات، وتوقــف أنمــاط العمــل التفاعلــي عــن قــرب، 

والحــد مــن العالقــات والزيــارات االجتماعيــة، وإغــالق المطــارات والمحــالت 

التجاريــة، وتفعيــل التعلــم والعمــل عــن بعــد وخســارة الكثرييــ�ن لوظائفهــم، 

ليلــة وضحاهــا،  بــن  العالــم  التــي قلبــت موازيــ�ن  التغيــ�ريات  وغريهــا مــن 

والتــي مــا زالــت مســتمرة ألكــرث مــن شــهري�ن  ونصــف علــى اختــالف اإلجــراءات 

فــي كل دولــة وتباينهــا مــا بــن الحجــر المنزلــي الشــامل “حظــر التجــول” أو 

الحجــر المنزلــي الجزئــي أو الحجــر االختيــاري، جعلــت اإلنســان يشــعر أنــه ُمقيــد 

داخــل أســوار المنــزل، ســواء كان مــع عائلتــه أم بعيــد عنهــم. وهــذا ممــا ال 

شــك فيــه أفــرز مجموعــة مــن اآلثــار النفســية التــي تختلــف درجــة التفاعــل 

معهــا مــن شــخص آلخــر تبًعــا لعــدد كبــري مــن العوامــل لعــل أهمهــا: شــخصية 

الفــرد وقدرتــه علــى تحمــل الضغوطــات واألحــداث المفاجئــة، وتعبــريه عــن 

مشــكالته  حــل  علــى  القــدرة  فــي  ومنهجــه  القلــق،  ومشــاعر  المخــاوف 

النفســي  الدعــم  وحجــم  النفســية،  وعافيتــه  صحتــه  ومســتوى  بفعاليــة 

والمجتمعــي. 

كورونــا  فــريوس  انتشــار  علــى  ترتبــت  التــي  النفســية   اآلثــار  أبــرز  ومــن 

ــة  ــر العالــي والخــوف مــن اإلصاب ارتفــاع مســتويات الشــعور بالقلــق والتوت

بالفــريوس أو التعــرض آلثــاره الجانبيــة ومضاعفاتــه، ولعــل أهــم مــا يســاعد 

علــى تنامــي هــذه المخــاوف هــو التفكــري المســتمر  بالفــريوس ومســتقبله 

وتخيــل تفاقــم حالتــه إذا مــا اســتمر فــي االنتشــار، إذ أن متابعــة مــا ُينشــر 

عرضــة  البعــض  يجعــل  قــد  الفــريوس  فــي  اإلصابــة  تداعيــات  حــول  وُيقــال 

لمعانــاة مشــكالت كثــرية أخــرى كاألرق وتقطــع ســاعات النــوم، وزيــادة أو 

فقــدان الشــهية لتنــاول الطعــام، والتوقــف عــن االســتمرارية فــي العمــل 

أو التعلــم أو القيــام بالمهمــات الروتينيــة، والتــي مــن الممكــن أن ت�تحــول 

إلــى مشــاعر مرضيــة ت�تطــور الضطرابــات نفســية مثــل اضطــراب القلــق العــام، 

واضطــراب االكت�ئــاب الرئيســي، واضطــراب الوســواس القهــري، باإلضافــة 

إلــى ارتفــاع نســب العنــف األســري وحــاالت الطــالق واالنتحــار. 

كيف يمكن التعامل مع الضغوط النفسية الناجمة عن هذا الوباء؟

مــن أجــل التعامــل والتخفيــف مــن حجــم الضغوطــات النفســية التــي نشــعر 

بهــا جميًعــا، علينــا أن نعــرف أن شــعورنا بالقلــق والتوتــر أمــر طبيعــي بحــده 

المقبــول، ولكــن ســيطرت هــذه المشــاعر علــى اإلنســان كفيلــة بــأن تســبب 

لــه مشــكالت كبــرية قــد تصــل حــد معاناتــه مــن اضطرابــات نفســية مختلفــة.

وللحيلولــة دون حصــول ذلــك علينــا بدايــة تقبــل الوضــع الراهــن والتعايــش 

معــه مــا أمكــن، إذ أن فــريوس كورونــا موجــود علــى األرض يهــدد كل مــن 

ال يلتــزم بالتباعــد االجتماعــي وتدابــري الســالمة الصحيــة، كمــا أن وجودنــا 

داخــل البيــوت هــو مــن بــاب الوقايــة وليــس مــن بــاب فــرض القيــود أو النبــذ 

والصعوبــات  التحديــات  كل  مــع  للتعامــل  تدفعنــا  التقبــل  فكــرة  والرفــض، 

بطريقــة أفضــل. 

وعلينــا أيًضــا أن نبتعــد عــن االســتماع بشــراهة لألخبــار أو أن نتعقــب الســلبية 

اإلعــالم  لوســائل  المكثفــة  المتابعــة  أمكــن  مــا  نتجنــب  أن  علينــا  منهــا، 

ومنصــات وســائل التواصــل االجتماعــي المضللــة وغــري الموثوقــة التــي 

تدعــو إلــى تهويــ�ل الواقــع المعــاش أو التــي تدعــو منهــا النــاس إلــى إنــكار 

ــار  ــا البعــد عــن االســتماع المكثــف لنشــرات األخب وجــود الفــريوس، كمــا علين

ــات بــن كل ســاعة، وفــي هــذا الصــدد مــن  ــات والوفي لمعرفــة عــدد اإلصاب

الجميــل أن نتذكــر أن هنــاك أعــداًدا كبــرية ممــن تعرضــوا لإلصابــة بالفــريوس 

مقابلة مع الدكتورة دعاء العدوان حول اآلثار الصحية المرتتبة على جائحة كورونا
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قــد تشــافوا منــه. 

كمــا مــن المهــم كذلــك أن ُنعــرّب عــن مشــاعرنا وانفعاالتنــا لمــن حولنــا أو لمن 

يفهمنــا ســواء أكان ذلــك قري�ًبــا أو صديًقــا، وكأننــا نفــرغ كأســنا االنفعالــي 

أو نزيــ�ل حمــلٍ ثقيــالً عــن كاهلنــا، مهــم كذلــك أن نخطــط ليومنــا أو أســبوعنا 

بشــكل جيــد وخاصــة لألعمــال التــي نقــوم بهــا ســواء مــن اســت�كمال العمــل 

أو التعليــم عــن بعــد مــع القيــام باألعمــال والنشــاطات الروتينيــة واليوميــة؛ 

اإلنجــاز  بقلــة  يشــعر  الفــرد  يجعــل  تنظيــم وتخطيــط  األمــور دون  تــرك  ألن 

كمــا أن الوقــت طويــ�ل ال ينتهــي، وهــذا بــدوره قــد يشــعل فتيــل المشــكالت 

ويدفعهــا للظهــور. 

األســرة  بــن  بقضائــه  الوقــت  هــذه  اســتغالل  علينــا  الســياق  هــذا  وفــي 

ونشــر مشــاعر األمــان والــدفء بينهــم والتعامــل مــع مشــاكل وســلوكيات 

األبنــاء بالحــوار والمناقشــة وفهــم األســباب وتقديــم التفهــم والتعاطــف، 

والحــرص علــى مشــاركة الوالديــن فــي النشــاطات العائليــة وعــدم االقتصــار 

علــى االجتمــاع علــى مائــدة الطعــام فقــط، ممــا يســاعد أيًضــا علــى التخفيــف 

الرياضيــة  التماريــ�ن  وممارســة  الكافــي  النــوم  الضغوطــات  هــذه  مــن 

والرتكيــز علــى األكل الصحــي الغنــي بالمعــادن والفيتامينــات، وهــذا بــدوره 

ــا.  ينعكــس بصــورة مباشــرة علــى رفــع فعاليــة جهــاز المناعــة لدين

مــن موقعــك كاختصاصيــة فــي مجــال اإلرشــاد النفســي والرتبــوي 

مــاذا يعنــي أن يمكــث اإلنســان لفــرتة طويلــة فــي المنــزل؟ بمعنــى 

آخــر مــا ت�أثــريات ذلــك علــى الصحــة النفســية؟

أفــراد  مــع  وجــوده  يعنــي  طويلــة  لفــرتة  البيــت  فــي  مّنــا  الفــرد  مكــوث 

عائلتــه أو لوحــده لســاعات طويلــة داخــل مســاحة البيــت المحــدودة وعــدم 

الخــروج  علــى  باتــت مقصــورة  التــي  القصــوى  للضــرورة  إال  منــه  الخــروج 

إلــى محــالت المــواد الغذائيــة لشــراء االحتياجــات األساســية مــن الطعــام 

والشــراب واألدويــة؛ لهــذا يشــعر الفــرد أنــه فــي حالــة حــرب بــاردة فهــي 

يــرى بالعــن المجــردة؛ وهــذا مــا يجعــل الفــرد قــد  مــع فــريوس صغــري ال 

يشــعر بالملــل والضجــر ويفقــده الدافعيــة فــي االســتمرارية فــي العمــل، 

هــذا  انتشــار  وإيقــاف  الســيطرة  علــى  قدرتــه  لعــدم  بالغضــب  والشــعور 

الفــريوس، وخوفــه علــى صحتــه وصحــة عائلتــه وخاصــة كبــار الســن منهــم 

والصغــار أو المرضــى، كمــا قــد تصــل الت�أثــريات النفســية لذلــك إلــى اســتحواذ 

مشــاعر اليــأس واإلحبــاط وفقــدان القــدرة علــى عمــل شــيء مــا، أو الشــعور 

باالكت�ئــاب واألمــراض النفســية األخــرى والتــي لطالمــا أشــارت لهــا منظمــة 

الصحــة العالميــة حيــث حــذرت كثــرًيا مــن ارتفــاع نســبة األمــراض واالضطرابــات 

النفســية فــي المســتقبل بســبب الجائحــة وت�أثرياتهــا النفســية واالجتماعيــة 

واالقتصاديــة. ومثــل تلــك الت�أثــريات النفســية قــد نالحظهــا مــن خــالل إمعــان 

والنــوم  التفكــري  مــن  كالهــروب  والســلوكيات  التصرفــات  ببعــض  النظــر 

الهيجــان  وســرعة  للنــوم،  الخلــود  وصعوبــة  األرق  أو  طويلــة،  لســاعات 

ــكاء واالبتعــاد عــن العائلــة، أو البقــاء  ــة والرغبــة فــي الب والغضــب، أو العزل

بمختلــف  العنــف  أو  الوقــت،  طيلــة  االجتماعــي  التواصــل  مواقــع  علــى 

أشــكاله علــى أفــراد األســرة. 

وكيف يمكن االستفادة من هذه الفرتة؟

حقيقــة لطالمــا ســمعنا وأدركنــا أن اإلنســان الناجــح هــو الــذي يحــول المحنــة 

إلــى منحــة ومــن األلــم إلــى األمــل، وأن اإلبــداع ال يخــرج إال مــن المعانــاة، كمــا 

أن لدينــا الكثــري مــن الفــرص الســتغالها خــالل هــذه الفــرتة، فمراجعــة الــذات 

مطلوبــة كمــا أن تلــذذ اإلنجــاز ومراجعــة الذكريــات الجميلــة الباعثــة للســرور 

والفــرح مهــم كذلــك، والتفكــري بمــا نرغــب بعملــه مفيــد أيًضــا، كّنــا نشــكو 

مــن ضيــق الوقــت ونأمــل بتوافــره يوًمــا مــن األيــام، اليــوم لدينــا الفــرص 

الســت�ثمار الوقــت المتــاح، كمــا أن  لدينــا فرصــة ذهبيــة للتواصــل والتقــرب 

مــن أفــراد العائلــة ومعرفــة طموحاتهــم وأمنياتهــم ومشــكالتهم التــي 

االجتماعــي  الدعــم  تقديــم  إلــى  باإلضافــة  ســابًقا،  منهــا  يعانــون  كانــوا 

الــالزم والحصــول علــى الدعــم منهــم أيًضــا، ولعــل مــن المفيــد كذلــك تعلــم 

ومحاولــة  والمقــاالت،  الكتــب  وقــراءة  جديــدة،  لغــات  أو  جديــدة  مهــارات 

القيــام باألعمــال المرتاكمــة منــذ ســنوات. 

يتفــق أغلــب النــاس أن اجتيــاز جائحــة كورونــا يتطلــب كبــت الرغبــات 

الشــخصية، وتحمــل المعانــاة النفســية لمصلحــة الجميــع، مــا رأيــك؟

اتفــق مــع مــن يبتنــى هــذا الطــرح إذا كان مــا نقصــده هــو االلتــزام بالتباعــد 

وانقطــاع  التجمعــات،  عــن  والبعــد  االجتماعيــة،  تعامالتنــا  فــي  الجســدي 

الزيــارات واللقــاءات العائليــة أو االجتماعيــة مــن أجــل حمايــة النفــس أواًل 

ومــن ثــم حمايــة العائلــة والمجتمــع، مــا نتبعــه اليــوم مــن إجــراءات وقائيــة 

وتطبيــق إلرشــادات الســالمة أشــبه مــا يكــون بتطبيــق تعليمــات الســالمة 

فــي الطائــرات عنــد تعرضهــا لعطــل والســبيل للنجــاة هــو أن تضــع كمامــة 

األكســجن لــك أواًل ولمــن حولــك ثانًيــا. 

نعــم نحــن اآلن نفكــر بمصلحتنــا الشــخصية ومصلحــة الجميــع بنفــس الوقــت 

ألن ســالمتنا الصحيــة مرتبطــة بســالمة اآلخريــ�ن، لهــذا التــزم الكثــريون فــي 

بيوتهــم وحافظــوا علــى التعقيــم والتنظيــف بشــكل دائــم، واعتــذروا عــن 

أمــر صعــب  الخارجيــة، وهــو  الرحــالت  اللقــاءات االجتماعيــة وامتنعــوا عــن 

ال شــك؛ ألن اإلنســان بطبيعتــه كائــن اجتماعــي، ولكــن يمكــن تعويــض ذلــك 

مــن خــالل النشــاطات المنزليــة مــع العائلــة مــن خــالل إعــداد الطعــام ســوًيا، 

ومتابعــة األفــالم والمسلســالت، المشــاركة فــي األلعــاب والمســابقات، 

إلــى  إضافــة  تمثيلهــا،  األطفــال  مــن  والطلــب  وتحليلهــا  القصــص  قــراءة 

إمكانيــة التواصــل االجتماعــي عــن بعــد، أمــا مــن يعيــش وحــده فــي غربتــه 

فــي  االســتمرارية  خــالل  مــن  عنــه  يخفــف  مــا  يجــد  أن  عليــه  وطنــه  خــارج 

التواصــل مــع األهــل واألصدقــاء عــن ُبعــد، واســتخدام المكالمــات المرئيــة، 

والحمــد هلل علــى نعمــة اإلنرتنــت التــي لوالهــا لكانــت األمــور أعقــد وأصعــب؛ 

إذ أتاحــت التواصــل والعمــل وقربــت البعيــد وســهلت المعقــد. 

نهايــة يبــدو أن الفــرج بــات قريــب جــًدا، ولكــن فــريوس كورونــا علمنــا درًســا 

جديــًدا فــي الحيــاة أّن كل شــي قابــل للتغيــ�ري فــي لحظــة، وأّنــه ال يوجــد مــا 

هــو ثابــت فــي هــذه الحيــاة، وعلينــا دائًمــا أن نكــون مســتعدين للتعامــل مــع 

مختلــف الظــروف واألحــوال. وهنــا مهــم جــًدا أن نتذكــر أن الوقــوف يتطلــب 

قدمــن قويتــن خاصــة فــي ظــل مــا نمــر بــه، وحتــى نبقــى بصحــة نفســية 

جيــدة علينــا أن نشــكر نعــم اهلل علينــا وأن نفكــر بــكل مــا هــو ســلبي بطريقــة 

إي�جابيــة؛ فحتًمــا لدينــا القــدرة علــى تجــاوز التحديــات، وتبقــى الجائحــة شــدة 

وســتزول إن شــاء اهلل. 
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النشرة التدري�بية األولى بعنوان: “القيادة”
)قسم التدريب، إدارة الموارد البشرية(

ما هو أسلوب القيادة؟

بحســب جــون غاْرْدنــر فــي كتابــه عــن القيــادة: “إّن القيــادة هــي عمليــة 

اإلقنــاع أو لعــب دور القــدوة التــي يقــوم مــن خاللهــا شــخص مــا )أو فريــ�ق 

ــّث مجموعــٍة علــى الســعي مــن أجــل أهــداف يتبّناهــا القائــد  قيــادة مــا( بَِح

أو يتشــاركها القائــد وأتباعــه”. إذا قبلنــا هــذا التعريــف، فأســلوب القيــادة 

 John Gardner:( .ــذ مــن خاللهــا تلــك العمليــة يكــون إًذا الطريقــة التــي ُتنفَّ

.)On Leadership

المنّظمــة  ضمــن  باآلخريــ�ن  ارتباطهــم  كيفيــة  القــادة  أســاليب  وتشــمل 

وخارجهــا، وكيفيــة رؤيتهــم ألنفســهم ولمركزهــم، كمــا تشــمل - إلــى حــّد 

كبــري جــًدا – مــا إذا كانــوا ناجحــن كقــادة، أم ال. إذا توّجــب إنجــاز مهّمــة مــا، 

فكيــف يخّطــط قائــد معــّن إلتمامهــا؟ وإذا بــرزت حالــة طارئة، فكيــف يعالجها 

القائــد؟ وإذا احتاجــت المنّظمــة إلــى دعــم المجتمــع المحّلــي، فكيــف يحّركــه 

القائــد؟ فــي الواقــع، تعتمــد جميــع هــذه األمــور علــى أســلوب القيــادة.

ما هي طرق القيادة؟

•اإلقنــاع: القائــد يقنــع األشــخاص مــن خــالل الربهــان، أو التحليــل، أو الرتويــ�ج 

لطــرق فنيــة، أو غريهــا مــن طــرق اإلقنــاع، بــأّن مــا يريــده هــو، فــي الواقــع، 

المســار األفضــل، أو أّنــه يتماشــى مــع مــا يريــدون هــم أن يفعلــوه.

•تشــارك الســلطة: يختــار بعــض القــادة ممارســة بعــض القيــادة علــى األقــّل 

مــن خــالل أصحــاب المصلحــة اآلخريــ�ن فــي المنّظمــة. فــي هــذه الحــال، قــد 

يتخّلــون عــن بعــض الســلطة الشــخصية مقابــل مــا يعتربونــه إشــراًكا إضافًيــا 

والمنّظمــة  واألهــداف،  القــرارات،  فــي  القــرار  اّتخــاذ  بعمليــة  للمعنيــ�ن 

نفســها.

•الشــخصية الجاذبــة )الكاري�زمــا(: يتمّتــع بعــض القــادة بشــخصية ت�كفيهــم 

فــي  وهــم  وحدهــا.  شــخصّيتهم  ســحر  أو  قــّوة  بفضــل  اآلخريــ�ن  لجــذب 

الواقــع، قــد ينــادون بأمــور رائعــة وينجــزون أمــوًرا رائعــة، ولكّنهــم يحّققــون 

ذلــك مــن خــالل وفــاء األشــخاص لهــم وإعجابهــم بهــم.

مــع جميــع  وإي�جابيــة  القائــد عالقــات قويــة  يطــّور  العالقــات:  •اســتخدام 

األشــخاص أو معظمهــم فــي المنّظمــة، ويســتخدم هــذه العالقــات لجــذب 

مطلــوب  هــو  بمــا  األشــخاص  ويقــوم  محــّددة.  توّجهــات  نحــو  األشــخاص 

منهــم بســبب عالقاتهــم مــع القائــد بــداًل مــن أن ت�كــون األســباب ذات صلــة 

بالمهــام نفســها.

•لعــب دور القــدوة: قــد يطلــب القائــد أو يفــرض، أو قــد ال يطلــب وال يفــرض، 

تصّرفــات أو أعمــااًل محــّددة، ولكّنــه قــد ينفذهــا، ويتوّقــع مــن اآلخريــ�ن أن 

ــا. يحــذوا حــذوه، أو أنــه يلّمــح إلــى ذلــك ضمنًي

•إشــراك األتبــاع فــي الغايــة: القائــد يجعــل اآلخريــ�ن يتبّنــون رؤيتــه للمنّظمــة، 

الجاذبيــة  خــالل  مــن  ذلــك  يحّقــق  وقــد  أيًضــا.  هــم  رؤيتهــم  تصبــح  بحيــث 

الشــخصية، أو مــن خــالل شــّدة إيمانــه الشــخصي بقــّوة الرؤيــة وصوابهــا، أو 

مــن خــالل طبيعــة الرؤيــة بحــّد ذاتهــا.

•خلطات متنّوعة من هذه الطرق وغريها.
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كيف نختار ونطّور أسلوب القيادة؟

•أّي نــوع مــن القــادة نريــد أن نكــون؟ بــل رّبمــا األهــّم مــن ذلــك حّتــى، كيــف 

نكــون األكــرث فعاليــة كقــادة؟ وأّي نــوع مــن أســاليب القيــادة ســيكون األنفــع 

لمنّظمتنــا، وسيســمح لنــا بــأن نحّقــق أفضــل مــا فــي وســعنا كقــادة؟ ليســت 

أســاليب القيــادة التــي وصفناهــا فــي هــذا القســم الطــرق الوحيــدة للنظــر 

إلــى القيــادة. فكمــا ناقشــنا ســابًقا، يســتخدم معظــم القــادة الحقيقيــ�ن 

خليًطــا مــن األســاليب، وثّمــة أســاليب أخــرى لــم نتناولهــا فعــاًل هنــا.

•مــن المحتمــل أّن اإلســكندر األكــرب كان قائــًدا بالفطــرة، ولكــن إلــى أّي مــدى 

نشــبه نحــن اإلســكندر األكــرب؟ علينــا أن نكــون صريحــن... إّنــه أمــر مســتبعد، 

أليــس كذلــك؟ فجميــع القــادة تقري�ًبــا، حّتــى القــادة العظمــاء، عليهــم أن 

يتعّلمــوا كيــف يقــودون، وعليهــم أن يطــّوروا مهاراتهــم علــى مــدى فــرتة 

مــن الزمــن. ويمكننــا أن نفعــل الشــيء نفســه، ال ســّيما إذا كانــت لدينــا فكــرة 

القيــادة فــي اعتقادنــا، وإذا كان لدينــا قــدوات جّيــدة  واضحــة عّمــا هــي 

نتعّلــم منهــا. فيمــا يلــي بعــض األمــور التــي يمكننــا القيــام بهــا الختيــار 

أســلوب القيــادة الفّعــال الخــاص بنــا وتطويــ�ره:

•نبــدأ بأنفســنا: نســتخدم مــا نعــرف عــن شــخصيتنا، وعــن كيفيــة ممارســتنا 

ــا مــن هذيــن األمريــ�ن لــن يحــّدد مــا نختــاره  القيــادة فــي الســابق. وصحيــح أّن أيًّ

اآلن – فالنــاس قــد يتغــرّيون، ال ســيّما إذا كانــوا مقتنعــن بــأّن مــا قامــوا بــه 

ســابًقا لــم يكــن فّعــااًل، أو مّتســًقا مــع قيمهــم – ولكــن، مــن المهــّم أن نكــون 

صريحــن مــع أنفســنا فــي َمــن نكــون. ولهــذه الصراحــة وجهــان.

الطبيعيــة  بميولنــا  يتعلــق  فيمــا  أنفســنا  مــع  واضحــن  نكــون  •أّوالً، 

إلــى أن  نكــون قــادة تعاونيــ�ن، فــي حــن نميــل  أردنــا أن  ومواهبنــا: إذا 

نقــول للنــاس مــا يجــب أن يقومــوا بــه، فعلينــا اإلقــرار بذلــك والتفكــري فــي 

طــرق لنتغــري. وإذا أردنــا أن نكــون قــادة توجيهيــ�ن، ولكّننــا نعانــي صعوبــات 

فــي اّتخــاذ القــرارات، فعلينــا معالجــة هــذه المســـألة. فليــس بإمــكان الجميــع 

أن يتمتعــوا بشــخصيات جاذبــة أو ســاحرة، ولكــّن الجميــع تقري�ًبــا يســتطيع أن 

يتعّلــم يقّطــر رؤيــًة تعكــس آمــال مجموعــة مــا واحتياجاتهــا، وأن يوصــل هــذه 

الرؤيــة. لذلــك، فــإّن معرفــة أنفســنا تشــّكل الخطــوة األولــى نحــو اختيــار 

أســلوب معــّن وفهــم مــا ســيكون علينــا القيــام بــه حتــى نتبنــاه.

•أن ت�كونــوا صريحــن فعــاًل مــع أنفســكم، هــذه مهّمــة صعبــة. فبالنســبة 

أو  مــع مستشــار  الوقــت  بعــض  تمضيــة  ذلــك  يتطّلــب  قــد  إلــى معظمنــا، 

صديــق موثــوق بــه، أو االســتعداد لســماع مــردود مــن الزمــالء، و/أو الزمــالء 

فــي العمــل، و/أو أفــراد األســرة. وهــو يتطّلــب أيًضــا تقي�يًمــا ذاتًيــا صريًحــا، مــا 

ــة الدفاعــات ومواجهــة مكامــن عــدم الثقــة بالنفــس. قــد يعنــي إزال

•بعض األسئلة التي قد تطرحونها على أنفسكم كبداية:

•إلــى أّي مــدى أحتــاج إلــى أن أكــون مســيطًرا؟ )عندمــا ت�كونــون فــي ســيارة، 

هــل تشــعرون بعــدم الراحــة إذا لــم تقودوهــا، علــى افــرتاض أن الســائق 

كفــؤ؟ هــل تســمحون لشــخص آخــر بــأن يطلــب لكــم الطعــام فــي مطعــم؟ إذا 

ــا مدرســًيا، فهــل تلجــؤون إلــى أســلوب المحاضــرة؟ هــل  كنتــم تعّلمــون صفًّ

تلحقــون أمــوًرا خارجــة عــن الموضــوع تهــّم أعضــاء الصــف؟ هــل مــن طريقــة 

صحيحــة للقيــام بــكّل شــيء تقري�ًبــا؟ إذا كانــت إجابات�كــم علــى هــذه األســئلة 

نعــم، ثــّم ال، ثــّم نعــم، ثــّم ال، ثــّم نعــم، فهــذا يعنــي أنكــم علــى األرجــح فــي 

حاجــة كبــرية جــًدا إلــى الســيطرة علــى األمــور.(

ــ�ن يقومــون بعملهــم؟  ــا مســتعّد ألن أثــق فــي أن اآلخري •إلــى أّي مــدى أن

)هــل تشــعرون بعــدم الراحــة عندمــا تفّوضــون العمــل، بحيــث تحاولــون أن 

تقومــوا بــه بأنفســكم؟ هــل تقولــون للنــاس بالتحديــد كيــف يجــب القيــام 

ــى لــو كانــوا يتمّتعــون بالخــربة للقيــام بهــا؟ هــل تعتقــدون أّن  باألمــور، حّت

المشــرفن يجــب أن يمضــوا جــزًءا كبــرًيا مــن وقتهــم لمراجعــة عمــل الذيــن 

يشــرفون عليهــم؟ إن اإلجابــة بـــ “نعــم” علــى هــذه األســئلة قــد تعنــي أّنكــم 

ال ت�ثقــون كثــرًيا باآلخريــ�ن(.

•إلــى أّي مــدى أنــا صبــور؟ )إذا كان شــخص مــا يعانــي صعوبــة فــي القيــام 

بأمــٍر، فهــل تقومــون بــه بــداًل عنــه؟ هــل تقاطعــون اآلخريــ�ن بتعليقات�كــم قبل 

أن ينتهــوا مــن الــكالم؟ هــل تريــدون أن ينتهــي النقــاش ألّنكــم تريــدون البــدء 

بعمــل أمــر مــا؟ إذا كانــت هــذه جميعهــا تنطبــق عليكــم، فقــد ال يكــون الصــرب 

مــن أفضــل ِشــَيمكم(.

•إلــى أّي مــدى أنــا منّظــم؟ )هــل تســتطيعون دائًمــا تقري�ًبــا إي�جــاد أّي شــيء 

تحتاجــون إليــه مــن دون أن يكــون عليكــم البحــث عنــه؟ هــل مكتبكــم نظيــف؟ 

هــل ملّفات�كــم موضوعــة بالرتتيــب األبجــدي ومنّظمــة؟ هــل كتبكــم موضوعــة 

بالرتتيــب األبجــدي؟ هــل لديكــم مــكان لــكّل شــيء تقري�ًبــا؟ هــل يمكــن ألّي 

شــخص غريكــم أن يقــرأ دفــرت مواعيدكــم؟ هــل تصلــون دائًمــا فــي الوقــت 

المناســب، ونــادًرا مــا تفّوتــون المواعيــد؟(

•إلــى أّي مــدى ُتعتــرب مهاراتــي فــي التعاطــي مــع النــاس جّيــدة؟ )هــل 

تشــعرون بالراحــة مــع اآلخريــ�ن؟ هــل يبــدو النــاس مرتاحــن معكــم؟ عندمــا 

ت�كونــون مــع اآلخريــ�ن، فهــل تمضــون معظــم وقت�كــم فــي الت�كّلــم؟ فــي 

إليكــم  النــاس  يلجــأ  هــل  تقري�ًبــا؟  بالتســاوي  اإلثنــن  فــي  االســتماع؟ 

للمســاعدة أو النصيحــة؟ هــل تعتــربون أنفســكم جّيديــن فــي إصــدار األحــكام 

احتياجــات  أخــذ  تحاولــون  هــل  ذلــك؟  تجربت�كــم  أثبتــت  وهــل  النــاس،  علــى 

قــرار؟( أّي  فــي  االعتبــار  بعــن  اآلخريــ�ن ومشــاعرهم 

•مــن الواضــح أّن هــذه األســئلة القليلــة ليســت ســوى بدايــة، ولكــن، ُيفــرتض 

المتعّلقــة  المهّمــة  المســائل  بعــض  فــي  التفكــري  علــى  تســاعدنا  أنهــا 

بالقيــادة. إذا كنــا فــي حاجــة كبــرية إلــى الســيطرة، مثــالً، فهــذا ال يعنــي 

ــا  ــه ســيكون علين ــه يعنــي أّن أّننــا ال نســتطيع أن نكــون قــادة تعاونيــ�ن، ولكّن

أن نتعّلــم بعــض التصّرفــات الجديــدة، ورّبمــا طريقــة جديــدة بالكامــل للنظــر 

إلــى األمــور. أم فــي حــال لــم نكــن منّظمــن، فهــذا ال يعنــي أّننــا ال نســتطيع 

لتبقــوا  اســرتاتيجيات  إي�جــاد  علينــا  ســيكون  ولكــن  جّيديــن،  قــادة  نكــون  أن 

ممســكن بــكّل شــيء.



12

العدد 42 - أيار/مايو 2020

نفــذ مركــز االمتيــاز للتدريــب واالستشــارات فــي معهــد الدوحــة للدراســات العليــا ضمن مبــادرة من قطر.. لــكل العالم، 

برنامًجــا تدري�بًيــا بعنــوان: “كيــف تخطــط لغــد أفضــل”. واســتفاد مــن هــذه المبــادرة حتــى اآلن مــا يقــارب 1200متــدرٍب 

فــي عــدد مــن الــدول مــن بينهــا: قطــر، المغــرب، فلســطن، لبنــان، الجزائــر، ســلطنة عمــان، األردن، وغريهــا مــن الــدول. 

وفــي هــذا الســياق، قــال الدكتــور فريــد الصحن مدير المركز، إن المبادرة قدمت أحدث خدمات التدريب واالستشــارات 

ــ�ري العالميــة، والتخطيــط لتفعيــل هــذا الــدور فــي  فــي شــتى المجــاالت لرفــع فاعليــة وكفــاءة األداء وفــق المعاي

األســواق مســتقبلًيا، األمــر الــذي ينســجم مــع رســالة المركــز فــي مــّد خدماتــه إلــى مختلــف القطاعــات، مشــرًيا إلــى 

أن مبــادرة “مــن قطــر.. لــكل العالــم” مــا زالــت مســتمرة.

جديــر بالذكــر، أن جميــع الربامــج جــرى تنفيذهــا عــرب منصــات التعليــم االفرتاضــي التــي يوفرهــا المعهــد، إضافــة إلــى 

القاعــات الصوتيــة المخصصــة لهــذا الغــرض.  ومركــز االمتيــاز للتدريــب واالستشــارات التابــع لمعهــد الدوحــة للدراســات 

العليــا هــو مركــز متخصــص يعمــل علــى دعــم المنظمــات الحكوميــة فــي تعزيــ�ز وصقــل مهــارات القيــادات العاملــة 

فــي القطــاع العــام بدولــة قطــر. ويســعى المركــز إلــى المســاهمة فــي خلــق ثقافــة عرب�يــة متجــددة للقطــاع 

الحكومــي ت�تحــدى البريوقراطيــة والجمــود التنظيمــي وتشــجع االبتــ�كار والمســاهمات الفرديــة وإدارة التغيــ�ري التــي 

توائــم االحتياجــات المجتمعيــة واالقتصاديــة والتنميــة الشــاملة وارتفــاع معــدل النمــو االقتصــادي فــي المنطقــة 

وفــي دولــة قطــر علــى وجــه الخصــوص.

مركز االمتياز للتدريب واالستشارات في معهد الدوحة للدراسات العليا يواصل تنفيذ برامجه التدري�بية
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نادي التنمية المستدامة: من معهد الدوحة للدراسات العليا إلى برلني وثالث عواصم عرب�ية

طالل محمود 

خريــ�ج برنامــج ماجســتري  السياســات العامــة/ رئيــس نــادي التنميــة 

المســتدامة

ت�أســس نــادي التنميــة المســتدامة ضمــن مبــادرة الشــباب المناصــر ألهــداف 

 Youth Advocates for Sustainable Development المســتدامة  التنميــة 

كنــاٍد جديــد ضمــن بقيــة األنديــة الطالبيــة مــع بدايــة الدفعــة الرابعــة مــن 

ــا فــي ســبتمرب 2018. خــالل أقــل  منتســبي معهــد الدوحــة للدراســات العلي

الريــادي  المســتوى  علــى  الشــبابية  بصماتــه  النــادي  تــرك  ســنتن  مــن 

ــا. وقــد شــارك النــادي بعــد شــهري�ن فقــط مــن ت�أسيســه فــي  ــا ودولًي محلًي

منتــدى الشــباب األول فــي المنطقــة العرب�يــة والــذي انعقــد فــي المغــرب 

بــن الفــرتة 21-19 ديســمرب 2018. فــي العــام التالــي شــارك النــادي مجــدًدا 

ــذي  ــة وال ــة مــن منتــدى الشــباب فــي المنطقــة العرب�ي فــي النســخة الثاني

أقيــم فــي تونــس بــن الفــرتة 22-20 أغســطس 2019 والتــي شــاركت فيهــا 

علــى  النــادي  تجربــة  التغيــ�ري.  لصنــاع   TED حــوارات  مســاحة  عــرب  شــخصًيا، 

مســتوى ريــادة األعمــال المجتمعيــة وكيفيــة اســت�ثمار طاقــات الشــباب.

 بينمــا كانــت ثالــث العواصــم العرب�يــة هــي العاصمــة اليمنيــة صنعــاء التــي 

العالمــي- الشــباب  مجلــس  لــدى  الصيفــي  بالتدريــب  للقيــام  فيهــا  كنــت 

اليمــن، أطلقــت خــالل ذلــك الصيــف برامــج تدري�بيــة تعنــى بتمكــن الشــباب 

اليمنــي وأخــرى بالطاقــة والبيئــة وتغــري المنــاخ. ليخت�تــم بعدهــا الزميــل 

األلمانيــة  العاصمــة  فــي  الدوليــة  النــادي  مشــاركات  الجديلــي،  ســاهر 

برلــن عــرب اختيــاره فــي أكاديميــة الشــرق األوســط وشــمال أفريقيــا حــول 

وبســبب   .2019 نوفمــرب   3  - أكتوبــر   28 الفــرتة  خــالل  المنــاخ  دبلوماســية 

التغــريات العالميــة الجاريــة نتيجــة وبــاء كورونــا، ألغيــت الكثــري مــن الفعاليات 

الدوليــة وت�أجــل البعــض اآلخــر ألجــل غــري مســمى.

علــى الصعيــد المحلــي، كان نــادي التنميــة المســتدامة حاضــًرا فــي كثــري مــن 

المناســبات والفعاليــات المجتمعيــة داخــل وخــارج معهــد الدوحة للدراســات 

العليــا مســتلهًما فــي رســالته رؤيــة قطــر الوطنيــة 2030. حيــث دشــنت 

أولــى أنشــطته فــي أســبوع قطــر لالســتدامة 2018 مــن خــالل المشــاركة 

فــي حملــة تنظيــف شــاطئ الوكــرة، إضافــة إلــى تنظيــم فعاليــات طالبيــة 

مختلفــة داخــل أروقــة المعهــد مــن ضمنهــا إحيــاء اليــوم الدولــي لمنــع 

اســتخدام البيئــة فــي الحــروب والصراعــات، لت�أتــي بعدهــا حملــة “معهــدك 

بيتــك 1” والتــي اســتهدفت الوعــي الطالبــي داخــل المعهــد. وقــام النــادي 

للمجموعــات  الممثــل  -وهــو  حســان  طــارق  األســتاذ  باســتضافة  أيًضــا 

للبيئــة فــي غــرب  الرئيســية وأصحــاب المصلحــة لربنامــج األمــم المتحــدة 
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آســيا- إللقــاء نــدوة بعنــوان: “دور الشــباب والباحثــن فــي صنــع التنميــة 

المســتدامة فــي بلــدان الصــراع”. ثــم نظــم النــادي بعــد ذلــك فعاليــة “أوراق 

بيضــاء.. اســتدامة خضــراء” والتــي هدفــت إلــى تعزيــ�ز ثقافــة إعــادة التدويــ�ر 

أســبوع  المعهــد ضمــن فعاليــات  داخــل  األوراق  اســتخدام  مــن  والتقليــل 

قطــر لالســتدامة 2019. 

وبالنســبة للمشــاركات البحثيــة، شــاركت شــخصًيا بورقتــن بحثيتــن مــن نتــاج 

معهــد الدوحــة للدراســات العليــا ت�تعلقــان باالســتدامة فــي كلٍ مــن مؤتمــر 

العلــوم للتنميــة المســتدامة والــذي أقيــم فــي جامعــة قطــر فــي الفــرتة 

5-4 نوفمــرب 2019. وكان مــن المقــرر أن أشــارك مــع الزميلــة غاليــة العبــد 

اهلل بورقــة بحثيــة ت�تنــاول موضــوع االســتدامة فــي اســتضافة قطــر كأس 

العالــم 2022 عــرب دراســة مقارنــة للنســخ الســابقة مــن كأس العالــم حتــى 

عــام 2002.   قبلــت الورقــة البحثيــة للمشــاركة فــي المنتــدى البحثــي الثالــث 

للشــباب فــي جامعــة قطــر أيًضــا بــن الفــرتة 12-11 مــارس 2020 لكــن بســبب 

اإلجــراءات االحرتازيــة لمواجهــة وبــاء كورونــا ت�أجــل المنتــدى حتــى إشــعار 

آخــر. 

حصــل النــادي علــى عــدة جوائــز، وشــهادات تقديــر مــن بينهــا جائــزة العميــد 

للنــادي النوعــي وجائــزة “كفــو” لألنديــة الطالبيــة للعــام 2018/2019. كمــا 

فــي  لمشــاركته  مرتــن  الخضــراء  للمبانــي  قطــر  مجلــس  قبــل  مــن  ت�كــرم 

نســختي أســبوع قطــر لالســتدامة للعــام 2018 و2019 علــى التوالــي. وفــاز 

أيضــا بجائــزة أفضــل صــورة ضمــن فعاليــات أســبوع قطــر لالســتدامة 2018. 

وحصــد علــى المركــز الثالــث فــي “ماكثــون” أهــداف التنميــة المســتدامة 

إلــى  خليفــة ضمــن فعاليــة هدفــت  بــن  فــي جامعــة حمــد  أقيــم  والــذي 

توطــن الغايــات العالميــة، وربطهــا بالعالــم اإلســالمي عامــة ودولــة قطــر 

خاصــة. 

علــى المســتوى الشــخصي شــاركت بمســابقات ومبــادرات عــدة جميعهــا 

تمحــورت حــول االســتدامة وأهــداف التنميــة المســتدامة العالميــة. فتــم 

ت�كريمــي مــع فريقــي ضمــن جائــزة أفضــل عشــرة مشــاريع فــي األكاديميــة 

حجــر  عــن مشــروع STONEF وهــو   AIA2019 2019 نســخة لالبتــ�كار  العرب�يــة 

تــم  كمــا  الزجــاج.  مثــل  التدويــ�ر  معــادة  مــواد  مــن  تصنيعــه  يتــم  صناعــي 

ت�كريمــي مــع فريقــي بجائــزة القيــادة الشــبابية فــي مؤتمــر “امبــاور2019” 

فيهــا  كنــت  والتــي  القطريــة  النســائية  القيــادات  مبــادرة  عــن  الشــبابي 

ــادرة التــي هدفــت إلــى تمكــن  مســؤوالً عــن البحــث واالســتبيان فــي المب

المــرأة القطريــة. كمــا اخــرتت كقصــة نجــاح فــي مؤتمــر بنــاء قــدرات الشــباب 

 MYCHA2018 في األعمال اإلنســانية في الشــرق األوســط وشــمال أفريقيا

إثــر مشــاركتي فــي النســخة الماضيــة مــن المؤتمــر قبــل قدومــي للدوحــة 

وقيامــي بمبــادرة تعليــم األطفــال الماليزيــ�ن ألساســيات اللغــة اإلنكليزيــة 

فــي المــدارس الحكوميــة.

حملــة  عــرب  العــام  لهــذا  الدوحــة  معهــد  فــي  فعالياتــه  النــادي  اخت�تــم 

بالحيــاة  مليئــة  شــبابية  قيــم  فيهــا  المســت  والتــي   ”2 بيتــك  “معهــدك 

ــادرة وروح التعــاون مــن قبــل المتطوعــن والمتطوعــات  واإليجابيــة والمب

الســكن  مرافــق  لتنظيــف  الشــخصية  بإمكانياتهــم  بعضهــم  شــارك  الذيــن 

والبعــض منهــم تحمــس للمشــاركة مباشــرة بعــد رؤيتــه لزمالئــه وزميالتــه 

أثنــاء الحملــة. ال ت�كفــي الكلمــات لشــكرهم وال لشــكر زمالئــي وزميالتــي رواد 

نــادي التنميــة المســتدامة الذيــن شــاركوني نفــس االهتمــام ولــم يدخــروا 

جهــًدا فــي ســبيل تطويــ�ر النــادي مغلبــن بذلــك القيــم الســامية والملهمــة 

علــى المصالــح الفرديــة فلهــم جزيــ�ل الشــكر والتقديــر. 

الطــالب والطالبــات لمواصلــة مســرية  مــن  أخــرى  أخــرًيا، وبانتظــار دفعــة 

النــادي لالســتدامة واســتمرار العمــل الشــبابي والريــادي علــى الصعيديــن 

المجتمعــي والعالمــي، أتــرك هــذا المقــال وهــذه الرســالة لمــن ســيأتي 

بعدنــا ليكمــل.. فالنــادي فــي األســاس فكــرة، واألفــكار ال تمــوت.

جانب من فعاليات نادي التنمية المستدامة
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الدكتــورة نــدى الطيبــة لنشــرة زاجــل: ” العمــل االجتماعــي بالنســبة 

لــي رحلــة روحانيــة فكريــة وإنســانية، يعنــي لــي فرصــة لزيــادة الوعي 

بالــذات والتعلــم مــن اآلخريــ�ن وليــس فقــط مســاعدتهم”.

في بداية الحوار، نود من الدكتورة ندى التعريف بنفسها للقراء؟

ــة، أســتاذ مشــارك فــي برنامــج العمــل االجتماعــي فــي معهــد  ــدى الطيب ن

الدوحــة للدراســات العليــا، أخصائيــة اجتماعيــة إكلينيكيــة، وباحثــة.  ُولــدُت 

فــي عّمــان، أٌم لثالثــة أوالد.  والــِدي مــن ليبيــا ووالدتــي فلســطينية، وقــد 

عاشــت عائلتــي فــي ليبيــا واألردن.  نشــأُت فــي بدايــة حياتــي فــي طرابلــس 

ليبيــا وتخرجــُت فــي الثمانينيــات مــن الجامعــة الليبيــة فــي تخصــص الخدمــة 

مجــال  فــي  وعملــُت  األردن  إلــى  عائلتــي  مــع  بعدهــا  رحلــُت  االجتماعيــة. 

الصحــة النفســية، حصلــُت علــى شــهادة الماجســتري فــي اإلرشــاد والتوجيــه 

إلــى أســرتاليا فــي منتصــف  الجامعــة األردنيــة. هاجــرُت مــع أســرتي  مــن 

التســعينيات ومــن ثــم عملــُت فــي مجــاالت اجتماعيــة وأكاديميــة متعــددة. 

أســرتاليا  غــرب  جامعــة  فــي  االجتماعيــة  الخدمــة  فــي  الدكتــوراه  درســُت 

وكانــت حــول مشــكالت الصحــة النفســية مــن ناحيــة المفاهيــم اإلســالمية.

 

حدثينا عن خرباتك األكاديمية والمهنية؟

لــدي شــغف بالعلــم دفعنــي إلــى دراســة العمــل االجتماعــي، فكمــا ذكــرُت 

ســابًقا أننــي حصلــُت علــى درجــة البكالوريــ�وس فــي الخدمــة االجتماعيــة مــن 

الجامعــة الليبيــة ثــم ماجســتري فــي اإلرشــاد والتوجيــه مــن الجامعــة األردنية 

ثــم درجــة الدكتــوراه فــي السياســات االجتماعيــة والخدمــة االجتماعيــة مــن 

جامعــة غــرب أســرتاليا. مؤخــًرا حصلــُت علــى درجــة الماجســتري فــي العــالج 

الســردي مــن جامعــة ملبــورن فــي أســرتاليا.

ــا تدربــُت فــي مؤسســات عــّدة منهــا مراكــز ت�أهيــل  أثنــاء دراســتي فــي ليبي

اجتماعــي للنســاء ومــدارس للمكفوفــن، عنــد تخرجــي عملــُت فــي األردن 

فــي مجــال الصحــة النفســية ومجــال رعايــة األســرة. أمــا فــي أســرتاليا فرتكَّــز 

الالجئــن.  مــع  المجتمعــي  والعمــل  النفســية  الصحــة  مجــال  فــي  عملــي 

ــة فــي العمــل المجتمعــي  ــة، وأخصائي ــة إكلينيكي ــة اجتماعي ــُت كأخصائي عمل

مــع الالجئــن والنســاء واألَســر. ومــن أهــم خرباتــي أننــي عملــُت أســتاذة 

جامعيــة فــي جامعــات عرب�يــة وأســرتالية، فقــد عملــُت فــي جامعــة البلقــاء 

أســرتاليا.   غــرب  جامعــة  وفــي  أســرتاليا  فــي  كرتــن  وجامعــة  التطبيقيــة 

بالتدريــس فــي جامعــة قطــر فــي  األخــرية قمــُت  العشــر  الســنوات  فــي 

قســم الخدمــة االجتماعيــة وذلــك قبــل أن أبــدأ العمــل فــي معهــد الدوحــة 

للدراســات الُعليــا فــي عــام 2018. 

خرباتــي هــي مزيــ�ج مــن العمــل االجتماعــي الميدانــي والعمــل األكاديمــي 

البحثــي والتدريســي واإلشــرافي. أرى أن عملــي فــي المجــال المجتمعــي 

واإلكلينيكــي العالجــي ُيــرثي خرباتــي التدريســية ويَمّكننــي مــن طــرح جــزء 

مــن هــذه الخــربات أثنــاء التدريــس. التدريــس بالنســبة لــي فرصــة لتبــادل 

لطالمــا  تبادليــة.  تعليميــة  لعمليــة  وســيًطا  فيهــا  أكــون  بحيــث  الخــربات 

ت�أمالتهــم،  إلــى  االســتماع  خــالل  مــن  وذلــك  الكثــري  الطــالب  مــن  تعلمــُت 

المحــرك  كان  الطالــب  حــول  المتمركــز  االتجــاه  وتســاؤالتهم.  أفكارهــم، 

الرئيســي للتفاعــل األكاديمــي كمــا كان التمركــز حــول األفــراد واألَســر مــن 

المســتفيدين مــن الخدمــات هــو المنطلــق القيمــي األساســي للمســاعدة.  

ماذا يعني لك العمل االجتماعي؟

العمــل االجتماعــي يعنــي بالنســبة لــي رحلــة روحانيــة فكريــة وإنســانية. 

يعنــي لــي فرصــة لزيــادة الوعــي بالــذات والتعلــم مــن اآلخريــ�ن وليــس فقــط 

ممــا  واالطــالع  بالمعرفــة  شــغف  لــدي  كان  بداياتــي  فمنــذ  مســاعدتهم. 

دفعنــي إلــى البحــث والدراســة. كان اهتمامــي خاصــة بالصحــة النفســية 

هــؤالء  أغلــب  مــع  تعاملــي  خــالل  مــن  وجــدُت  األشــخاص.  علــى  وت�أثريهــا 

األشــخاص قــوًة وقــدرًة علــى المقاومــة وإصــراًرا علــى االســتمرار.  كانــت 

هــذه هــي األساســيات التــي دفَعتنــي فــي رحلتــي العلميــة والعمليــة. 

بتوجيــه  أقــوم  أســرهم،  أو  الحاجــات  ذوي  األشــخاص  مــع  التعامــل  عنــد 

الشــكر لهــم ألنهــم أشــركوني بخرباتهــم وأطلعونــي علــى بعــض مــن خبايــا 

النفــس والفكــر. أشــكر لهــم ثقتهــم ومــا تعلمتــه منهــم. فــال أرى أننــي 

فقــط مــن يقــوم بالمســاعدة ولكننــي فــي موقــع تعلُّــم فريــد ومميــز.  كثــري 

مــن األحيــان أحمــل مــا تعلمتــه مــن األفــراد واأُلَســر إلــى آخريــ�ن ممــن يعانــون 

مــن مشــكالت مشــابهة حتــى تعــم االســتفادة فــال ت�كــون فقــط مــن مكنونــات 

الكتــب وصفــوف الدراســة بــل مــن واقــع حياتــي عملــي. 
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مــا الســر مــن وراء اختيــار العمــل االجتماعــي كتخصــص أكاديمــي عــن 

غــريه مــن التخصصــات األخــرى؟

أنــه  ارت�أيــُت  ألننــي  لــي،  بالنســبة   ٍ واع اختيــار  هــو  االجتماعــي  العمــل 

وعندمــا  للتغيــ�ري.  اآلخريــ�ن  مــع  للمشــاركة  المناســبة  األدوات  يعطينــي 

�أتيحــت لــي الفرصــة فــي أســرتاليا للدراســة واختيــار توجــه علمــي اخــرتُت 

العمــل االجتماعــي دائًمــا. وجــدُت أن العمــل االجتماعــي يؤهلنــي لالتصــال 

مــع العلــوم والمهــن األخــرى ويمكننــي مــن تحقيــق العمــل البينــي مــن 

ناحيــة علميــة نظريــة وكذلــك عمليــة. فــكان هنــاك رجــوع إلــى منطلقــات 

فكريــة فــي األنرثوبولوجيــا والعلــوم السياســية والطــب النفســي وعلــم 

النفــس والعلــوم الدينيــة وكلهــا أســهمت فــي إثــراء تجربتــي فــي العمــل 

المهنيــة.   الهويــة  وإغنــاء  االجتماعــي 

يــرى البعــض أن هنــاك تحديــات كثــرية تجابــه العمــل االجتماعــي، مــن 

واقــع تجربتــك الشــخصية فــي هــذا المجــال، مــا هــي أبــرز تحديــات 

االجتماعــي؟ العمــل 

شــاهدُت خــالل خرباتــي الطويلــة فــي مجــال العمــل االجتماعي تطــوًرا إي�جابًيا 

حيــث أصبــح هنــاك تقديــر واعــرتاف متزايــد بأهميــة العمــل االجتماعــي. فــي 

البدايــات لــم يكــن هــذا المفهــوم واضًحــا ســواء عنــد المهــن األخــرى أو 

ــد  عنــد األفــراد أو األســر ممــن يحتــاج إلــى مســاعدة.  نتيجــة الوعــي المتزاي

ــات التــي تواجــه  أصبــح االهتمــام أفضــل. مــع هــذا فــإن هنــاك بعــض التحدي

العاملــن فــي المجــال مــن بينهــا التدريــب والتحضــري والــذي يبنــى علــى 

مناهــج غرب�يــة مســتوردة وبــدون أن ت�كــون بالضــرورة مناســبة لمجتمعاتنــا 

العرب�يــة أو اإلســالمية. أدى هــذا إلــى إقصــاء الطــرق العالجيــة والمفاهيــم 

أو االجتماعيــة وتــم  النفســية  المشــكلة  أو  الثقافيــة لمعنــى االضطــراب 

تبنــي مناهــج أخــرى ال تالئــم خصوصيــة البنيــة المجتمعيــة. أّدى هــذا إلــى 

ــ�ن لطلــب المســاعدة.  عــزوف عنــد ذوي الحاجــات عــن التواصــل مــع المهني

علــى  اإلشــراف  فــي  اســتمرارية  وجــود  عــدم  أيًضــا  التحديــات  بــن  مــن 

الخري�جــن والعاملــن فــي المؤسســات.  ثقافــة اإلشــراف غــري مدعومــة 

عنــد األخصائيــ�ن االجتماعيــ�ن فــي البــالد العرب�يــة كمثيالتهــا فــي الــدول 

األخــرى. ال أعنــي هنــا اإلشــراف المؤسســي ولكــن اإلشــراف المهنــي خــارج 

حــدود المؤسســة حيــث ت�تــاح لألخصائــي االجتماعــي فيــه فرصــة الحصــول 

علــى مســاعدة مهنيــة مــن مشــرف ليتــم الرتكيــز علــى النقــاط التــي يحتــاج 

الشــخص إلــى تطوي�رهــا ونقــاط القــوى وكذلــك إلــى العوائــق التــي تعــوق 

التطــور وقــد تــؤدي إلــى االحــرتاق المهنــي.  

نحتــاج بشــكل عــام إلــى بنــاء مخــزون علمــي وخطــاب لغوي تراكمــي للمهنة 

النظريــات  التقليــد وتطبيــق  عــن  البحــث والُبعــد  عــن طريــ�ق  ويت�أتــى هــذا 

إلــى التعــاون مــع المهنيــ�ن فــي  بمــا يناســب ثقافتنــا وهويتنــا.  نحتــاج 

المؤسســات لتســجيل خرباتهــم والبحــث معهــم فيهــا ليكــون لدينــا تراكــم 

معرفــي مبنــي علــى الرباهــن العلميــة والعمليــة. 

أيــن تعتقديــن أن مجــال العمــل االجتماعــي ســيتجه فــي الســنوات 

القادمــة؟ القليلــة 

أرجــو أن يكــون اتجاهــه إي�جابًيــا. عالمًيــا بــدأ الحديــث بشــكل جــدي عــن دور 

األخصائــي االجتماعــي فــي المجــال اإلكلينيكــي وتزايــد عــدد مــن يرغــب فــي 

هــذا المجــال ممــا تطلــب وجــود اهتمــام بإعطــاء الرخــص عــن طريــ�ق جمعيــات 

األخصائيــ�ن االجتماعيــ�ن. 

زاد االهتمــام بالتعــاون مــا بــن األخصائيــون االجتماعيــون علــى مســتوى 

عالمــي لالســتفادة مــن الخــربات والعمــل بشــكل تعاونــي. مثــال علــى ذلــك 

تزايــد المنــح الخاصــة بتدريــب الطــالب فــي دول مختلفــة ليتــم التعلــم فــي 

بيئــات عالميــة متنوعــة.  

وكذلــك  للثقافــات  المالئمــة  المهنيــة  بالممارســات  االهتمــام  ســيزيد 

اإلكلينيكــي  العمــل  فــي  والديــن  الروحانيــات  بتضمــن  االهتمــام 

 . لمجتمعــي ا و

ســيكون هنــاك اهتمــام بالبحــث المبنــي علــى الرباهــن والــذي يكــون فيــه 

تعــاون مــع أكــرث مــن مهنــة. ســيكون هنــاك أيًضــا اتجــاه للبحــث التشــاركي مــع 

ــا  األفــراد مــن ذوي الحاجــات وأســرهم وذلــك لتمكينهــم وإعطاءهــم صوًت

أقــوى.

فــي رســالة الدكتــوراه ناقشــت موضــوع: “تصــورات مشــاكل الصحــة 

النفســية فــي اإلســالم” مــا الفكــرة األساســية لهــذا البحــث؟

قــد  النفســية وكنــت  الصحــة  كان اهتمامــي األساســي غالًبــا فــي مجــال 

الحظــت أن هنــاك انفصــال واضــح مــا بــن الثقافــة والتــي تبنــى علــى أهميــة 

الديــن ومــا بــن مــا درســناه فــي المناهــج األكاديميــة.  مــن بــن األفــكار 

التــي ينــادي بهــا العديــد مــن العلمــاء هــو أن يتــم إقصــاء الديــن أثنــاء العمــل 

مــع األفــراد واألســر ففــي نظــر كل مــن علمــاء النفــس المعروفــن “فرويــد 

واليــس” إلــى الديــن نظــرة عدائيــة تشــكيكية.  بالطبــع كان مــن الصعوبــة 

بمــكان أن أعمــل بمعــزل عــن اســتحضار المفاهيــم الدينيــة عنــد العمــل مــع 

األشــخاص مــن خلفيــة دينيــة إســالمية. لــذا وجــدُت أن هنــاك فجــوة فــي 

كيفيــة تطبيــق هــذه المفاهيــم بــدون أن أكــون واعظــة دينيــة بمعنــى أن 

أســت�ثمر المفاهيــم ضمــن اإلطــار المهنــي للعمــل االجتماعــي.  وعندمــا 

بــدأُت فــي التفكــري بعمــل بحثــي فــي الدكتــوراه قــررت أن أقــوم بالبحــث 

مــع األفــراد ممــن يعانــون مــن مشــكالت نفســية ولــم ت�كــن هــذه المفاهيــم 

الدينيــة مــن ضمــن مــا أردُت اســتطالعه ولكــن عندمــا بــدأُت الحــوارات مــع 

المشــاركن وجــدُت أن هــذه المفاهيــم الدينيــة تــم اســتحضارها بقــوة فــي 

الخطــاب الخــاص بالصحــة النفســية.  أثــار هــذا شــغًفا ألعــرف أكــرث فقمــُت 

بمحاولــة الست�كشــاف المفاهيــم الخاصــة بمعنــى االضطــراب النفســي فــي 

القــرآن والحديــث وكذلــك االســرتاتيجيات المتبعــة للمســاعدة والتشــافي.  

ممــا شــجعني علــى أخــذ هــذا المنحــى البحثــي أنــه كانــت قــد بــدأت الكثــري مــن 

األصــوات بالظهــور فــي وســط العلمــاء وممارســي المهنــة ممــن نــادوا 

ــن فــي مجــال العمــل االجتماعــي.   ــة عــدم إقصــاء الدي بأهمي
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ما العوامل التي تؤثر على صحتنا النفسية؟

خــالل  مــن  ولكــن  النفســية  لالضطرابــات  المحتملــة  األســباب  هــي  كثــرية 

األســباب  أهــم  مــن  ومجتمعــي  أســري  دعــم  وجــود  عــدم  فــإن  خربتــي 

التــي تؤثــر علــى االضطرابــات النفســية. ومــن بــن العوامــل األخــرى تعــرض 

الشــخص ألزمــات وصدمــات ت�تعلــق بفقــدان لشــخص قريــب أوالهجــرة مــن 

ــر الصراعــات السياســية بشــكل مباشــر أو غــري مباشــر،  بلــد آلخــر، التعــرض ألث

ــة إلــى  ــة بالمــرض أو بســبب الوراث ــة، التنمــر، اإلصاب العنــف األســرى، البطال

آخرهــا مــن المســببات والتــي فــي الغالــب ت�كــون أكــرث مــن واحــدة ممــن 

أكــرث  النفســية.  تعــرض الشــخص أو األســرة إلحــدى أو  يؤثــر علــى الصحــة 

مــن هــذه األســباب قــد يــؤدي إلــى االكت�ئــاب، القلــق، اضطرابــات طعــام أو 

نــوم، وســاوس قهريــة، توتــر أو إدمــان. مــن العوامــل التــي قــد تــؤدي 

إلــى تفاقــم المشــكلة النفســية هــو عــدم وجــود وعــي بالصحــة النفســية 

والت�أخــر فــي طلــب المســاعدة مــن المهنيــ�ن وأحياًنــا إلــى عــدم وجــود دعــم 

مــن المحيطــن.  هنــاك أيًضــا نقــص فــي توفــري الدعــم العالجــي النفســي 

المســاعدة  إلــى  يحتــاج  مــن  يحــرم  ممــا  العرب�يــة  البــالد  فــي  المتخصــص 

المهنيــة إلــى الحصــول عليهــا.  

كيــف نعــزز مــن صحتنــا النفســية فــي ظــل األوضــاع الصحيــة الراهنــة 

التــي فرضهــا انتشــار فــريوس كورونــا المســتجد؟

ت�كاملــي  بشــكل  اســرتاتيجيات  بوضــع  االهتمــام  إلــى  النظــر  المهــم  مــن 

ال  والروحانيــة.   االجتماعيــة  النفســية،  الجســمية،  الناحيــة  مــن  وتوازنــي 

توجــد فــي رأيــي خطــة واحــدة تناســب جميــع األشــخاص ولكــن تعرُّضنــا ألزمــٍة 

مــا يجعلنــا نفكــر فــي خرباتنــا الســابقة وقــد يســأل الشــخص نفســه عّمــا 

إذا مــا كان قــد تجــاوز أزمــات مماثلــة وكيــف اســتطاع مواجهتهــا والتغلــب 

عليهــا. اســتحضار مثــل هــذه التجــارب يســاعد فــي تمكــن الشــخص وبنــاء 

كان  لــو  حتــى  والرياضــة  الحركــة  ت�أثــري  أن  ُوجــد  الدفاعيــة.   اســتعداداته 

بســيًطا ســيكون إي�جابًيــا علــى رفــع درجــة المقاومــة النفســية ودعــم الصحــة 

النفســية.  مــن المهــم أيًضــا وضــع روتــن يومــي والمحافظــة قــدر اإلمــكان 

علــى  إي�جابــي  أثــر  مــن  لــه  لمــا  المبكــر  والنــوم  المبكــر  االســتيقاظ  علــى 

الجســم والطاقــة.  كثــري مــن األشــخاص وجــد فرصــة التعلــم متاحــة بشــكل 

أفضــل فــي فــرتة الحجــر المنزلــي عــن طريــ�ق الوســائل االفرتاضيــة. التعلــم 

وتبنــي هوايــات جديــدة مــا هــو إال وســيلة للتغلــب علــى العزلــة والمشــكالت 

النفســية. أيًضــا التواصــل مــع اآلخريــ�ن ممــن يوفــرون لنــا الدعــم والتمكــن. 

مــن المهــم هنــا أن نتجنــب األشــخاص أو نقلــل مــن التواصــل مــع األشــخاص 

الذيــن يســببون لنــا التوتــر أو يتعاملــون معنــا بســلبية. 

مــا الــذي يشــغلك حالًيــا، بمعنــى آخــر مــا المواضيــع البحثيــة التــي 

تؤرقــك؟

أهتــم فــي الوقــت الحالــي بالتعــرف علــى كيــف يــرى اآلبــاء واألمهــات فــي 

التحديــات  مــا هــي  الجديــد.  الواجبــي  العربــي دورهــم  أســرتاليا والعالــم 

التــي تواجههــم وكيــف يتغلبــون عليهــا. ذلــك وال ســيما أن هــذه األدوار 

األبويــة واألموميــة طــرأ عليهــا الكثــري مــن التغــريات فــي ظــل التســارع فــي 

التطــور اإللكرتونــي، السياســي، والثقافــي. أثــار هــذا الموضــوع اهتمامــي 

وأنــا أشــاهد أوالدي ورفاقهــم يقومــون أو يســتعدون لهــذا األمــر وأردت 

أن يكــون الست�كشــافي واطالعــي وتعلمــي ومــن ثــم عرضــي لهــذه النتائــج 

مســاهمة منــي فــي التعــرف علــى هــذه األدوار ومكنوناتهــا. 

هل من كتابات أو أعمال بحثية قادمة تودين الكشف عنها؟

أقــوم اآلن بالعمــل علــى نشــر ملخــص لبحثــي فــي االضطرابــات النفســية 

مــن مفهــوم إســالمي وآمــل أن يتــم نشــر هــذا قري�ًبــا. 

مقولة أواقتباس، أوطرفة أعجبتك وتودين مشاركتها مع القراء

هــي آيــة قرآنيــة أرغــب فــي البحــث فيهــا أكــرث وهــي قــول اهلل تعالــى “ 

ا َكثـِـرًيا ۗ  َوَمــا  ُيْؤتـِـى ٱْلِحْكَمــَة َمــن َيَشــآُء ۗ َوَمــن ُيــْؤَت ٱْلِحْكَمــَة َفَقــْد �أوتـِـَى َخــرْيً

ــبِ”  ْلَبٰ ٓ �أْوُلــوْا ٱأْلَ ــُر اإالَّ كَّ َيذَّ

 “الحكمــة ضالــة المؤمــن” وتذكرنــي بالجهــد الــذي علــى اإلنســان أن يبذلــه 

فــي رحلــة البحــث عــن الحكمــة والوصــول إليهــا.

للدراســات  الدوحــة  معهــد  فــي  األكاديميــة  تجربتــك  تقيمــني  كيــف 

اآلن؟ حتــى  العليــا 

جيــدة وكانــت فرصــة للتعامــل مــع الطــالب ممــن يأتــون مــن بلــدان مختلفــة 

ــا يغنــي المحاضــرات ويســاعد  ــا ومعرفًي ــا ثقافًي حيــث يحضــرون معهــم تنوًع

الزمــالء  مــع  للتفاعــل  جيــدة  فرصــة  كذلــك  كانــت  النقاشــات.   إثــراء  فــي 

والتعــرف علــى شــخصيات مــن خلفيــات علميــة متنوعــة.  تجربتــي فــي معهــد 

ــخت لــدي حــب اللغــة العرب�يــة وزادت رغبتــي فــي العــودة لإلبحــار  الدوحــة رسَّ

فــي مكنوناتهــا وأســرارها.  

كلمة لخري�جي الفوج الرابع

أرى أن العلــم ال يتوقــف عنــد حــّد شــهادة يحصــل عليهــا الطالــب وال عنــد 

إنهــاء الصفــوف الدراســية. الحصــول علــى العلــم يتطلــب جهــًدا ومثابــرة 

مــن درجــة  بلغنــا  المتعلــم مهمــا  بــدور  نحتفــظ  أن  واســتمرارية واألهــم 

المعرفــة. إن هــذا الــدور ســيجعلنا نتواضــع فالتواضــع قيمــة مهمــة فــي 

رحلــة البحــث عــن المعرفــة. 

كلمة أخرية

شــكًرا لكــم علــى إتاحــة الفرصــة لــي ألتحــدث معكــم ولقــراء هــذه النشــرة 

الدوريــة.
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العمل االجتماعي اإلكلينيكي خالل أزمة الصّحة النفسّية والجسدّية

فاتن نبيه رمضان

خري�جة برنامج ماجستري العمل االجتماعي

ت�ّتجــه أنظــار العالــم نحــو مجــاالت تخّصصيــة فــي هــذه الفــرتة فيمــا يتعّلــق 

ــه يصــارع المــوج داخــل  ــة بشــكل عــام، وأشــّبه حــال العالــم كأّن بمجــال الصّح

مؤّكــٍد  لعــالج  أمــلٍ  عــن  اســتغاثي  نــداء  فــي  ويتعّطــش  المحيــط،  عمــق 

األبحــاث  ومراكــز  المختــربات  داخــل  مــن  “كوفيــد-19”  كورونــا  لفــريوس 

الطبّيــة، وال يخفــى علينــا التبعــات النفســّية التــي ألّمــت بالشــعوب فــي 

معظــم أرجــاء العالــم نتيجــة: حالــة مــن عــدم اليقــن Uncertainty، ت�أثرياتــه 

عــدم  أو  بالمــرض  إصابتهــم  مــن  الخــوف  مثــالً  واالجتماعيــة  االقتصاديــة 

تطبيقهــا،  تــّم  التــي  المختلفــة  الحجــر  ألنــواع  اســتجابتهم  أو  تقّبلهــم 

التباعــد االجتماعــي أو حّتــى نتيجــة زيــادة نســب العنــف المنزلــي الــذي مــن 

المفــرتض أن يكــون مــأوى األمــان األّول بحســب موقــع الجارديــان، وأظــّن أّن 

القلــق واالكت�ئــاب الــذي كان يطــال أكــرث مــن 200 مليــون فــرد حــول العالــم 

ــة قبيــل “كوفيــد-19” انتشــر بســرعة  ــ�ر منظّمــة الصّحــة العالمّي بحســب تقري

أكــرب وأخطــر مــن مــا مضــى، وإن تعــّددت األســباب، فالنتيجــة واحــدة، وأظــّن 

أّنــه ســيكون هنــاك أكــرث مــن معــّدل 1 مــن بــن 5 ســيعانون مــن اضطــراب 

نفســي، مّمــا يعنــي حاجــة أكــرب الســرتاتيجيات وقايــة وعــالج علــى نطــاق 

أوســع، وأن ت�تزامــن مــع إي�جــاد عــالج “كوفيــد-19” خاصــًة وأّن أكــرث المتضّرريــ�ن 

هــم مــن الفئــات الضعيفــة  “vulnerable societies” بحســب موقــع منتــدى 

االقتصــاد العالمــي.  

وأجــد أّن الفــوج األّول مــن خّري�جــات تخّصــص ماجســتري العمــل االجتماعــي-

فــرع اإلكلينيكــي لهــذا العــام، محظوظــات بأّنهــّن سيســاهمن بشــكل إي�جابي 

جــدًّا فــي مســاندة قوافــل الــكادر التخّصصــي فــي الدولــة خــالل هــذه الفرتة 

غــري االعتيادّيــة، حيــث يعتمــد هــذا التخّصــص علــى تقديــم خطــط لتدّخــالت 

ومســاعدتهم  والمرونــة،  للت�كّيــف  والجماعــات  واألســر  لألفــراد  عالجّيــة 

إليجــاد حلــول مبنّيــة علــى أســس مثبتــة علمًيــا، وتبًعــا للمواثيــق األخالقّيــة 
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كمــا أّن للعمــل االجتماعــي فــي العالــم أدواًرا عــّدة تبــدأ مــن التفاعــل مــع 

األفــراد علــى اعتبــار أّن الفــرد هــو الخبــري فيمــا يمــّر بــه، وتوثيــق الحــاالت 

تشــكيل  فــي  كبــري  بشــكل  تســهم  والتــي  معهــا،  التعامــل  يتــم  التــي 

قاعــدة بيانــات مهّمــة للباحثــن االجتماعيــ�ن، والتــي بدورهــا ت�كــون اللبنــة 

لمعرفــة  الراجعــة  التغذيــة  ونقــل  المناصــرة،  الخدمــات،  لتقديــم  األولــى 

مــدى فعالّيــة السياســات االجتماعيــة، مّمــا يحقــق تــوازن الصّحــة النفســّية 

والجســدّية وضمــان الرفــاه االجتماعــي، وي�جعلهــم قادريــ�ن علــى القيــام 

بدورهــم فــي تســي�ري عجلــة التطــّور خاصــًة فــي المجتمعــات التــي تــرى 

وتســت�ثمر فــي شــعوبها ألّنهــم الــرثوة البشــرّية التــي ال تنضــب، لتحقيــق 

الذاتــي واالســتقاللّية. االكتفــاء 

ــة لرتجمــة  وأثّمــن علــى جهــود الدولــة فــي رســم خطــط اســرتاتيجية محلّي

وتحقيــق رؤيــة قطــر 2030، ومنهــا الهــدف الرابــع فــي اســرتاتيجّية الصّحــة 

الصّحــة  وقانــون  النفســّية،  بالصّحــة  يتعّلــق  والــذي   2018-2022 لســنة 

النفســّية لســنة 2016، وذلــك للمســاهمة فــي دعامــة التنميــة البشــرّية 

األمــم  حّددتهــا  التــي  المســتدامة  التنميــة  أهــداف  تحّقــق  كمــا  للرؤيــة، 

المّتحــدة.
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“تيك توك” شريك الحْجر المنزلي

مهيب الرفاعي

خري�ج برنامج ماجستري اإلعالم والدراسات الثقافية

قيــاس  علــى  القائمــة  االجتماعــي  التواصــل  وســائل  تركيبــة  تســتوجب 

الطلــب  فــي  ازديــاًدا  والمشــرتكن  المســتخدمن  بــن  التفاعــل  نســب 

علــى المحتــوى اليومــي وعرضــه علــى المنّصــات والتطبيقــات، وطرحــه 

للمناقشــة أو تلبيــة لرغبــات المتابعــن ومتطلباتهــم. وربمــا كان الهــدف 

ســباق  يفّســر  مــا  الجمهــور،  لــدى  رغبــات  ت�كويــ�ن  أيًضــا  المحتــوى  مــن 

مشــرفي الصفحــات والمجموعــات االفرتاضيــة إلعــداد المحتــوى الجديــد، 

ــد، والجــّذاب مــن فيديوهــات وصــور أو حتــى نصــوص  وليــس بالضــرورة الجّي

مــن شــأنها أن تشــّكل رأًيــا أو تطــرح ظاهــرة معينــة للتفاعــل. وبحســب مبــدأ 

التفضيــالت -بمنشــورات أو اإلعالنــات أو بتسلســل الفيديوهــات المعروضــة 

مــن ذات النمــط المفضــل- الــذي تحت�كــم إليــه منصــات التواصــل االجتماعــي، 

فــإن صناعــة المحتــوى غالًبــا مــا ت�تم بحســب الظواهــر األكرث انتشــاًرا وتداواًل 

فــي المجتمــع الواقعــي، ليتــم البنــاء عليهــا فــي إعــداد المــواد التفاعليــة 

وإنتاجهــا. وفــي النتيجــة، مهمــة وســائل التواصــل االجتماعــي هــي إي�جــاد 

مجــال للتعبــري والمناقشــة، أو ت�كويــ�ن رأي عــام حــول قضايــا واقعيــة. 

زاد مــن حــّدة التفاعــل اإللكرتونــي ظهــور طفــرة التطبيقــات ذات التصميــم 

عالــي الجــودة، والمالئمــة، فــي الوقــت ذاتــه، لمجمــوع الثقافــات والبيئــات 

فــي العالــم، ويمكــن ألي شــخص أن يســتخدمها بنــاء على شــروط وسياســة 

خصوصيــة معينــة، يضعهــا مطــّورو التطبيقــات. وبعــد ازدهــار “فيســبوك” 

و”تويــرت” و”يوتيــوب” و”إنســتغرام”، وهــي التطبيقــات األساســية، والتــي 

 )Tik Tok( ”ينتشــر عربهــا القســم األكــرب مــن المحتــوى، يأتــي “تيــك تــوك

فــي طليعــة مجموعــة التطبيقــات هــذه، لريتفــع عــدد مســتخدميه مــن 45.8 

إلــى 800 مليــون مســتخدم نشــط فــي  بــن عامــي 2016 و2017  مليوًنــا 

إحصائيــة ينايــر/ كانــون الثانــي 2020، مــع مــا يقــارب مليــاًرا ونصــف مليــار 

ــذ تــم ت�أسيســه فــي 2016 إلــى غايــة مــارس/ آذار 2020  عمليــة تحميــل من

الفائــت )33 مليــون عمليــة تحميــل فــي الربــع األخــري فقــط مــن عــام 2019(، 

مــن  وغريهــا   )Likee( واليكــي   )Majisto( ماجيســتو  علــى  أيًضــا  متفّوًقــا 

التطبيقــات التــي تســتخدم فــي صناعــة المحتــوى ونشــره فــي آن واحــد، 

باإلضافــة إلــى قابليــة المشــاركة مــع تطبيقــات ومنّصــات أخــرى.

تســمح تطبيقــات الفيديــو عــادة بتصميــم مقاطــع مصــّورة ت�كــون مطابقــة 

ــا يعمــل بمبــدأ صناعــة  للواقــع، إال أن “تيــك تــوك” بوصفــه تطبيًقــا إلكرتونًي

ومشــاركة المحتــوى الــذي يريــده المســتخدم، يتيــح الفرصــة إلنشــاء مقاطــع 

فيديــو قصــرية مــع عــرض موســيقا تصوي�ريــة يمكــن ضبطهــا بحســب الفالتــر 

التطبيــق خاصيــة  إلــى ذلــك، يؤمــن  التطبيــق. وباإلضافــة  يزّودهــا  التــي 

بإنشــاء  تحميــل موســيقى مــن مئــات األنمــاط واســتخدامها، ســواء كان 

فيديــو جديــد أو تعديــل فيديوهــات قديمــة لكــن بفالتــر متنوعــة، مــع قابليــة 

عــرض ردود أفعــال المســتخدمن حــول فيديوهــات تمــرر وتعــرض ضمــن 

فيديــو نهائــي. ومنــذ بدايــة 2020، اجتاحــت فيديوهــات “تيــك تــوك” جميــع 

إنســتغرام  إلــى  تويــرت  إلــى  مــن فيســبوك  األخــرى  اإللكرتونيــة  المنافــذ 

وإنســتغرام  وتلغــرام  واتســاب  علــى  تداولهــا  ويتــم  يوتيــوب،  وحتــى 

اإللكرتونيــة.  المنصــات  فــي  فارقــة  عالمــة  تــوك”  “تيــك  عالمــة  لتشــكل 

ويمكــن القــول إن ميــزة الجــذب فــي مقاطــع فيديــو “تيــك تــوك” التــي 

مــن شــأنها أن تحقــق نســب مشــاهدات أعلــى هــي قصــر مدتهــا وتقديــم 

بــن  الحــدود  تــوك”  ثانيــة. يلغــي “تيــك  فكــرة كاملــة خــالل مــا يقــارب 15 

الحــال المســتخدم والمتابــع( بحيــث إن  المنتــج والمســتهلك )فــي هــذه 

المتابعــن يشــكلون شــبكة مــع المســتخدمن الذيــن يلتقــون مــع رغباتهــم 

واإلشــباع”  “االســتخدام  نظريــة  إلــى  هنــا  اإلشــارة  يمكــن  وتفضيالتهــم. 

المطبقــة فــي وســائل التواصــل االجتماعــي، علــى أســاس أن المتابعــن 

يبحثــون وراء المحتــوى الــذي يلتقــي مــع رغباتهــم ويشــبع اهتماماتهــم، 
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وبالتالــي، فــإن عوامــل نفســية واجتماعيــة وثقافيــة تؤثــر علــى اســتهالك 

المحتــوى المعــروض علــى اإلنرتنــت، إال أنــه مــن الممكــن االنتقــال مــن هــذه 

النظريــة إلــى القــول إن ت�كــرار التعــّرض للمحتــوى علــى مــدار اليــوم قــد 

ُيحــِدث الرغبــة لــدى المتابــع بتحّريــه ومتابعتــه بعدهــا، خصوًصــا أن المحتــوى 

ليــس واحــًدا عنــد المســتخدم نفســه )صانــع المحتــوى(. فعلــى الرغــم مــن أن 

“تيــك تــوك” يعتمــد نظاًمــا مشــابًها لنظــام “يوتيــوب” مــن ناحيــة مشــاركة 

المحتــوى وعرضــه، وعــرض فيديوهــات للمتابعــن بحســب تفضيالتهــم، إال 

أن “يوتيــوب” ال يمكــن اعتبــاره منصــة صناعــة محتــوى فــي ظــل وجــود الكــم 

ــل مــن التعديــالت علــى “تيــك تــوك”. الهائ

تــوك” علــى معــدل االســتخدام اليومــي، ســواء مــن جهــة  يعتمــد “تيــك 

معــدل  ازداد  ســواء.  حــد  علــى  المتابعــن  جهــة  مــن  أو  المحتــوى  صّنــاع 

االســتخدام مــن 2016 إلــى بدايــة 2020 ليصبــح التطبيــق أول أكــرث تطبيــق 

يتــم تحميلــه حــول العالــم، متفوًقــا بذلــك علــى “يوتيــوب” و”إنســتغرام”. إال 

أن أزمــة فــريوس كورونــا أرخــت بتبعاتهــا علــى مشــهد اســتخدام التطبيقــات 

اإللكرتونيــة وتطبيقــات التواصــل االجتماعــي، وكان لتطبيــق “تيــك تــوك” 

الحصــة األكــرب فــي االنتشــار واألثــر فــي 155 دولــة، خصوًصــا فــي ظــل فــرض 

دول عديــدة حجــًرا منزلًيــا، إجــراء احرتازيــا ووقائيــا ضــد الفــريوس. انفجــر عــدد 

مســتخدمي “تيــك تــوك” منــذ اإلعــالن عــن انتشــار فــريوس كورونــا فــي 

الصــن، ليــرتك التطبيــق بصمــة فــي هــذه األزمــة مــن أكــرث مــن زاويــة.

عشــرة  السادســة  بــن  المراهقــن  فئــة  مــن  وخصوًصــا  كثــريون،  انجــذب 

التطبيــق  مســتخدمي  بــن  نســبتهم  بلغــت  الذيــن  والعشــري�ن  والرابعــة 

المحتــوى،  فــي  غنــًى  مــن  وجــدوه  لمــا  تــوك”،  “تيــك  نحــو   ،41% حوالــي 

وجــودة فــي الفيديوهــات وقصــر فــي مدتهــا، وهــو مــا يــروق للمتابعــن، 

وجيــزة.  مــدة  فــي  الفيديوهــات  مــن  أكــرب  عــدد  متابعــة  مــن  ليتمكنــوا 

وباإلضافــة إلــى الفيديوهــات االعتياديــة الموجــودة، مــن النمــط الت�ثقيفــي 

تــوك” يمكــن  “تيــك  أن  إلــى  المســتخدمون  انتبــه  الطريــف،  الكوميــدي  أو 

ــا، وكان مــن  ــا فيمــا يتعلــق بجائحــة كورون ــة، خصوًص ــح منّصــة توعوي أن يصب

المســتخدمن وصنــاع المحتــوى أن أنشــأوا فيديوهــات فرديــة أو جماعيــة 

مــن شــأنها توعيــة المتابعــن علــى “تيــك تــوك” وغــريه بأخطــار الفــريوس 

وأعراضــه وطــرق تفاديــه والتعامــل مــع مصابيــه. مــع بدايــة جائحــة كورونــا، 

أنشــأت مجموعــة مــن الشــباب الصينيــ�ن فيديوهــات تــم تداولهــا لطــرق 

تحيــة جديــدة بالقدمــن أو باإلشــارة عــن بعــد أو باالنحنــاء مــن بعــد مرتيــ�ن 

للتعريــف  خطــوة  فــي  عالمًيــا  الفيديوهــات  هــذه  تــداول  وتــم  تقري�ًبــا، 

بمبــدأ التباعــد الجســدي كأهــم عامــل للوقايــة مــن الفــريوس. لــم يتجاهــل 

المصابــون أهميــة نشــر التوعيــة أيًضــا والتعريــف بأعــراض المــرض مــن علــى 

فــراش الحْجــر الصحــي فــي المشــفى، مــن خــالل مشــاركتهم مــا يمــّرون بــه، 

ووجــدوا فــي “تيــك تــوك” أداة ســهلة وســريعة الوصــول إلــى عــدد هائــل 

المســتخدمن. مــن 

الحْجــر  ضغــط  لتفريــغ  أداة  وعــّدوه  أيًضــا،  تــوك”  “تيــك  إلــى  النــاس  لجــأ 

المنزلــي، ففاضــت حســاباته بفيديوهــات لحظيــة يســجل فيها المســتخدمون 

نــرى تســجيالت  يومياتهــم، ويتــم تداولهــا علــى نطــاق واســع. وأصبحنــا 

فــي  المكــوث  فكــرة  تلطيــف  شــأنها  مــن  وفكاهيــة  طريفــة  لمواقــف 

المنــزل، والتغلــب علــى فكــرة العــزل المجتمعــي، وجعــل التواصــل إلكرتونًيــا. 

إطــار  فــي  لمؤسســيه  امتيــاًزا  التطبيــق  مــن  الرتفيهــي  الجانــب  يعطــي 

آثــار الحْجــر المنزلــي علــى المواطنــن،  الجهــود المبذولــة للتخفيــف مــن 

فالفيديوهــات، المضحكــة منهــا والمســتفّزة والمثــرية والشــاعرية، كلهــا 

ــا، ومــا علــى  تصــّب فــي خانــة المشــاركة فــي التقليــل مــن أثــر أزمــة كورون

بمشــاهدتها،  يرغبــون  التــي  الفئــة  اختيــار  إال  منازلهــم  مــن  المتابعــن 

وأذواقهــم. رغباتهــم  مــع  لت�تناســب 

وبالنظــر إلــى مجمــوع المشــكالت التــي نجمــت جــّراء اســتخدام “تيــك تــوك”، 

علــى  مصمميهــا  قــدرة  عــدُم  هــذه  مثــل  تطبيقــاٍت  فــي  العيــب  يبقــى 

الــذي يشــي برغبــة فــي  ضبــط الفئــات العمريــة التــي تســتخدمها، األمــر 

االســتفادة مــن الفئــة العمريــة األصغــر ســنًا، والتــي تشــّكل قاعــدة ضخمــة 

علــى مســتوى جميــع الــدول، مــا يضمــن اســتدامة عمــل هــذه التطبيقــات، 

وفرضهــا أســلوب حيــاة عصرًيــا وحداثًيــا.
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ابتسام عبد السالم السريحي

خري�جة برنامج ماجستري العمل االجتماعي
هــا أنــا اآلن اســرتجع شــريط ذكريــات عامــن مت�تالــن مــن الكفــاح، رغــم كل 

المواقــف الصعبــة، والتوتــر، والقلــق، والخــوف مــن المســتقبل، وبالتزامــن 

مــع حملــي جنيًنــا فــي أحشــائي، نجحــت فــي الســيطرة علــى تلــك المشــاعر، 

أخفيتهــا خلــف ضحكاتــي التــي لــم تفارقنــي، وتعليقاتــي التــي كانــت تضيــف 

جــًوا آخــر عنــد االنهمــاك فــي األعمــال الجماعيــة. مــررت بلحظــاٍت ضاغطــة 

وصلــت ُذروتهــا، ولكنهــا ســرعان مــا َخفــت تدري�جًيــا، لتصــل قرارهــا، وذلــك 

بكــوٍب مــن القهــوة، أو قطعــة مــن الشــوكوال، أو مشــاهدة أمــواج البحــر 

المتالطمــة، التــي كانــت بمثابــِة مــرآة أرى فيهــا موقفــي، فالهــواء القــوي 

الــذي كان يدفــع ميــاه البحــر بشــّدة، ذكرنــي باألحــداث الضاغطــة التــي كانــت 

ُترهقنــي، ولكننــي كنــت أت�أّمــل هــذا المــوج ألتذكــر أن مــوج البحــر المتالطــم 

ال يســتمر، بــل يهــدأ أحيانــا أخــرى، أيــام مــٍد وأيــام جــزر، هــذه هــي حياتنــا ال 

ســعادة تــدوم وال شــقاء دائــم، يــوم ســكر ويــ�وم علقــم، وكنــت عندمــا أقصد 

البحــر فــي أيــام هدوئــه، وأت�أملــه، فــكان ذلــك بمثابــة رســالة مــن البحــر إلــى 

ذاتــي، بأنهــا ســتفرج قري�ًبــا، وأن بعــد العســر يســر. 

أن  يعنــي  ال  هــذا  ولكــن  الدراســية،  المقــررات  بأحــد  تعــرثت  أننــي  أذكــر  ال 

طريقــي كان مملــوًءا بالــورد والخزامــى، فقــد واجهتنــي صعوبــات عديــدة، 

وصــراع داخلــي قــوي، فمــن أبــرز التحديــات كانــت “التوفيــق بــن أســرتي 

الصغــرية وبــن حلمــي فــي تحقيــق ذاتــي” أســرتي كانــت مصــدر قوتــي 

ومصــدر ضعفــي، واجهــُت صعوبــات تمثلــت بشــعور ت�أنيــب الضمــري، ولــوٍم 

للنفــس، كنــت أجلــد ذاتــي كثــرًيا، فإكمــال الماجســتري فــي تخصــص العمــل 

االجتماعــي يتطلــب وقًتــا كثــرًيا، وســاعات تدريــب ميدانــي، كنــت أتــدرب صباًحــا، 

وأعــود للمنــزل، ثــم انطلــق مــرة أخــرى لقاعــات الدراســة، ثــم أعــود للمنــزل، 

يعتصــر قلبــي حزًنــا لعــدم قضــاء وقــت أكــرب مــع أبنائــي، كنــت لوحــدي أخــوض 

ــاء. ــذات وترب�يــة ومتابعــة األبن حــرب تحقيــق ال

 لســت مــن األشــخاص الذيــن يشــاركون مشــاعرهم الســلبية عــادة، ولكــن 

شــاركتها مــع بعــٍض مــن زميالتــي فــي التخصــص، كونهــن مهنّيــات ومقربــات 

لقلبــي، وكنــا جميعنــا مــن أتبــاع النظريــات اإلنســانية، التــي تفــرتض أن كل 

فــرد لديــه طاقــات كامنــة ولكنــه يحتــاج أحياًنــا لمســهلٍ وميســٍر لعمليــة 

است�كشــاف تلــك الطاقــات، اســتطعت بفضــل مــن اهلل، وبفضــل االســتبصار، 

أن أكــون تلــك الطالبــة المجتهــدة، واألم الُمهتمــة، والشــخصية الُملهمــة 

والداعمــة، فتابعــت دروس بناتــي، واشــرتكت فــي أنشــطة روضتهــم.

ــاز، ومتابعــة  ــذل قصــار جهــدي ألوفــق بــن الهدفــن: التخــرج بامتي  كنــت أب

ما بني بحر األمومة وبحر العلم.. أمواج عاتية

أبنائــي وتحقيــق أهــداف متعلقــة بهــم؛ فقللــت ســاعات نومــي، وكثفــت 

العاديــة  األيــام  وفــي  األســبوع،  نهايــة  عطلــة  فــي  األســرية  األنشــطة 

اعتمــدت اســرتاتيجية “ Qualitative Time”، ســاعة واحــدة نوعيــة لتعليــم 

عــن  وللحديــث  ســوًيا  الطعــام  لتنــاول  نوعيــة  واحــدة  وســاعة  األبنــاء، 

قصصهــم ومشــاعرهم واألحــداث التــي حدثــت معهــم فــرتة غيابــي، ثــم 

اصطحابهــم للنــوم. وبعــد أن ينــام الجميــع ويعــم الســكون أرجــاء المنــزل، 

أبــدأ بإنجــاز الت�كاليــف والتحضــري لليــوم التالــي، وكنــت أخصــص وقًتــا للمكتبــة 

أمضــي فيهــا ســاعات فــي البحــث والقــراءة واالطــالع، ابتســم عندمــا أصادف 

بــل  أحياًنــا،  الحديــث  أطــراف  ونتجــاذب  المكتبــة،  فــي  الداعمــن  أســاتذتي 

إنهــم كانــوا داعمــن جــًدا فــرتة حملــي، حيــث كانــوا يلتقونــي فــي المكتبــة 

بأنفســهم الســت�كمال ســاعات اإلرشــاد، وال أخفيكــم ســًرا أننــي كنــت أحضــر 

لالســرتخاء  لنفســي  وقًتــا  أقضــي  وكنــت  أحياًنــا،  االجتماعيــة  المناســبات 

بالنفــس. واالعتنــاء 

وتحقيــق  النجــاح  لــذة  ســيحرمني  كان  واللــوم،  بالتفكــري  النفــس  إثقــال   

الــذات، الحمــد هلل أواًل وأخــرًيا، فــي نهايــة المطــاف تخرجــت بامتيــاز، وتــم 

ــه لمفخــرة  ــات الروضــة، أن ت�كريمــي ضمــن األمهــات المشــاركات فــي فعالي

لــي أن ابنتــي ذو الســتة أعــوام َحصلــت علــى لقــب أمــرية القــراءة، ســعادتي 

بإنجازنــا المشــرتك يفــوق الوصــف وال يمكــن التعبــري عنــه بالكلمــات. ُكنــت 

اعتقــد أن المجتمــع عــدو المــرأة، ولكننــي كنــت مخطئــة تماًمــا، المجتمــع 

عــدو المــرأة المتعلمــة والناجحــة، التــي تمضــي فــي رحلــة تحقيــق ذاتهــا، 

فت�ت�كالــب عليهــا األنظــار وت�كــون تحــت المجهــر، فُيضخــم تقصريهــا، وُيحقــر 

التنمــر، ولكــن وجــدت كثــرًيا ممــن  اتعــرض لهــذا  لــم  أنــا شــخصًيا  إنجازهــا.. 

حولــي كانــوا ضحيــة صــورة نمطيــة عقيمــة، َوَرثهــا بعــض مــن أفــراد المجتمــع 

ــا لألســف!  مــن بينهــم نســاء.. وي

أخــرًيا فــي النهايــة مــن ال يشــكر النــاس ال يشــكر اهلل، ممتنــة لــكل مــن كان 

جــزًءا فــي مشــواري خــالل العامــن الماضيــ�ن، ممتنــة جــًدا لمعهــد الدوحــة 

للدراســات العليــا علــى طــرح برنامــج العمــل االجتماعــي، ممتنــة لجميــع مــن 

علمنــي فــي هــذا الربنامــج، فهــم نخبــة مــن الخــربات التــي ال تقــدر بثمــن، 

شــكًرا فقــد تعلمــت الكثــري علــى الصعيــد الشــخصي والمهنــي، تعلمــت خــالل 

عامــن أن أفهــم نفســي القديمــة ونفســي الحاليــة، وفهمــت كيــف ولمــاذا 

تغــريت، لــن أنســى دعمهــم، وصربهــم علــى كــرثة أســئلتي واستفســاراتي، 

وتقبلهــم مراســالتي المت�كــررة فــي أوقــات نومهــم وراحتهــم. ممتنــة 

لتلــك اللحظــات الصعبــة التــي جعلتنــي أقــوى وأنضــج، ممتنــة لزوجــي الــذي 

ســمح لــي بالســفر لــألردن الســت�كمال ســاعات التدريــب الميدانــي، فاســتقيت 

شــكلت  اســت�ثنائية  تجربــة  حاملــة  للوطــن  فعــدت  نّورنــي،  مــا  العلــم  مــن 

فارًقــا فــي شــخصيتي وحياتــي، وغــريت نظرتــي لتفســري األمــور. ممتنــة كل 

االمتنــان للقلــب الطيــب الحنــون الــذي دعمنــي فــي رحلــة األردن، أم زوجــي 

وأمــي الثانيــة، تلــك الســحابة البيضــاء الصافيــة، فقــد اعتنــت بأبنائــي بــكل 

حــب فــرتة غيابــي. ممتنــة ألهلــي تفهمهــم تقصــريي وانشــغالي، ممتنــة 

ألنهــم الســبب األساســي فــي وصولــي لهــذا المســتوى، ألنهــم غرســوا 

فينــي حــب العلــم والكفــاح منــذ نعومــة أظافــري، ممتنــة ألســرتي فــي 

الــذي  المــالذ، والمــكان  كانــوا  العربــي،  الوطــن  مــن شــتى دول  المعهــد 

وجــدت فيــه راحتــي وقــت التعــب الشــديد، شــكًرا لــكل جنــدي مجهــول دعمنــي 

خلــف الكواليــس بقصــد أو دون قصــد الســتمر وأواصــل مشــواري وأمضــي 

قدًمــا.
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تهنئة لخري�جي الفوج الرابع



دعوة للكتابة يف زاجل 

“زاجل   ” نرشة   إلكـــرتونية   شهرية   تصدر

عن   إدارة   االتصال   والعالقات   الخارجية.

يســـرّنا   تلّقــي   مشاركاتكم   واقرتاحاتكم   

ومالحظــاتكم   عىل   العنـــوان   التالـــــي : 

zajel@dohainstitute.edu.qa


